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FORMÅL  

Formålet med AMU-uddannelsen ”Arbejdet med for tidligt fødte børn” er, at du kan få viden om og 

færdigheder til:  

 At skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af 
viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel  

 At medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske 
udvikling, så evt. senfølger modvirkes.  

 Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan 
tilbydes barnet.  
INDHOLD OG UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE  
Første dag vil der være fokus på det for tidligt fødte barn med faktuel viden om og ressource fokusering på 
det for tidligt fødte barn.  
Anden dag vil der være fokus på samarbejdet med forældrene, de tværfaglige samarbejdspartnere og 
udarbejdelse af handleplan.  
Tredje dag vil der være fokus på den motoriske og sansemotoriske udvikling af det for tidligt fødte barn.  
Undervisningen er varierende med oplæg fra underviseren vekslende med, at du kommer til at arbejde med 

opgaver og øvelser, der er knyttet til dit arbejde som dagplejer og arbejdet med det for tidligt fødte barn. 

Tilmelding: sker elektronisk på www.efteruddannelse.dk : Kviknummer: 56142340993-2018 

Tilmeldingsfrist: 2/2 2018 

Daglig undervisningstid: 8.00 – 15.24 

Forplejning: 120 kr. pr. dag 

VEU  
Har du en uddannelse til og med en erhvervsuddannelse (faglært) eller ingen uddannelse (ufaglært) kan du 
søge løn-tabsgodtgørelse – VEU godtgørelse. Du kan også få befordringstilskud efter statens regler for de 
kilometer, der ligger ud over de første 24 km. fra bopæl til UC SYD og retur.  
Læs mere på: www.veug.dk  
DELTAGERBETALING  
For deltagere med en videregående uddannelse vil der være deltagerbetaling svarende til det taxameter, UC 
SYD får for AMU’s målgruppe. Prisen er i 2018, 1981,- kr.  
For AMU’s målgruppe er uddannelsen uden deltagerbetaling.  
 
YDERLIGERE  
OPLYSNINGER:  
AMU  
Dyrehavevej 116  
DK-6000 Kolding  
+45 7266 2000  
Studieadministrativ medarbejder  
Katrine Svane Thomsen  
+45 7266 5410  
ksth@ucsyd.dk 

http://www.efteruddannelse.dk/

