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Arbejdet som dagplejer, basis - 42918

Efter uddannelsen kan du med udgangspunkt i det
enkelte barn tilrettelægge trygge og udviklende rammer
omkring barnets hverdag og etablere et fællesskab for
børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en
forståelse for børns behov og udvikling.

Som en del af det arbejde kan du skabe
sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om
kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets
udvikling og helbred.

Du kan indgå i et anerkendende samspil med børnene og
tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som
imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde
kan du selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer
og reflektere over sin egen pædagogiske praksis.

Desuden kan du indgå i en ligeværdig og respektfuld
dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring
barnet og dets udvikling. Som afsæt for arbejdet har du
kendskab til værdier, rettigheder og pligter i
lovgrundlaget for dagplejen og kan forholde sig til de
særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen,
f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene
og i eget hjem.

Du kan samarbejde med andre dagplejere og
dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for
børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden
kan du indgå i samarbejde med andre eksterne
samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og
psykologer om f.eks. observation i forhold til
normaludvikling.

Tilmelding mv.

Varighed
15 dage fra kl. 8.00 - 15.24

Forår uge 11 + 12 + 18
Kviknummer: 56142342918-0118
Tilmeldingsfrist: 26. februar 2018

Efterår uge 37 + 38 + 41
Kviknummer: 56142342918-0218
Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Tilmelding på
www.efteruddannelse.dk.

Pris
Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse).

Bevis
Der udstedes AMU-bevis.

Arbejdet som dagplejer
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Arbejdet med for tidligt fødte børn –
40993

Efter uddannelsen kan du 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.

Du kan udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte
barn i dagtilbuddet. Du kan medvirke til at understøtte
det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og
sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.
Endvidere kan du observere det for tidligt fødte barn i
forhold til senfølger, videregive observationerne til
forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med
dem om den daglige understøttelse af barnet.

Du kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med
kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Forår
19. + 20. april + 25. april
Kviknummer: 56142340993-0218
Tilmeldingsfrist: 19. marts 2018

Efterår
19. + 20. november + 3. december
Kviknummer: 56142340993-0318
Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2018

Tilmelding hvor
Tilmelding på: www.efteruddannelse.dk.

Pris
Pris: Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse).

Der udstedes AMU-bevis.

Arbejdet med lavaffektive metoder -
Low Arousal - 48390

Efter uddannelsen kan du, med afsæt i en forståelse for
konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende
indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe
afstemte relationer til borgere (børn / forældre) med
kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende
adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende
indsats, der minimerer problemskabende adfærd og
magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.

Du har forståelse for de grundlæggende principper i Low
Arousal og kan forstå problemskabende adfærd som en
mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle
krav i forhold hertil. Du kan, på baggrund af viden om
affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og
håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen
adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn
for borgerens trivsel.

Forår
30. – 31. maj
Kviknummer: 56142348390-0218
Tilmeldingsfrist: 18. april 2018

Efterår
24. + 25. oktober
Kviknummer: 56142348390-0118
Tilmeldingsfrist: 26. september

Tilmelding hvor
Tilmelding på: www.efteruddannelse.dk.

Pris
Pris: Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse).

Der udstedes AMU-bevis.

Særlige behov...
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Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde - 44859

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk
tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med
børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens
funktioner, udvikling, og sanseintegration kan du
observere barnet samt inddrage denne viden og
observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske
arbejde.

I det arbejde kan du tage afsæt i den enkeltes behov,
forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere
over betydningen af egen adfærd i samspillet med
barnet/den unge/den voksne. Desuden kan du videregive
relevante observationer til kolleger, pårørende og andre
professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Efterår
24. + 25. + 26. september
Kviknummer: 56142344859-0218
Tilmeldingsfrist: 20. august

Tilmelding på
www.efteruddannelse.dk

Pris
Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse).

Der udstedes AMU-bevis.

Samspil og relationer i pædagogisk
arbejde - 42665

Efter uddannelsen kan du, i dit pædagogiske arbejde
gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation
skabe udviklende samspil og anerkendende relationer
med brugerne og deres pårørende.

Du kan anvende hensigtsmæssige analyse- og
evalueringsmetoder, så ue kan vurdere og udvikle egen
og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Efterår - 5 dage
5. – 7. september + 24. – 25. september 2018
Kviknummer: 56142342665-0118
Tilmeldingsfrist: 6. august 2018

Tilmelding på
www.efteruddannelse.dk

Pris
Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse).

Der udstedes AMU-bevis.

Neuropædagogik og
Kommmunikation
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