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FORORD 

Dette uddannelsesforløb består af 14 arbejdsmarkedsuddannelser 

(AMU), som kan indgå i en erhvervsgrunduddannelse (egu) i en 

vekslen mellem undervisning og praktik 

 

AMU UDDANNELSER I FORLØBET 

Du kan se, hvilke uddannelser, der indgår i forløbet i den vedlagte 

oversigt. Du kan også se, hvornår undervisningen foregår. 

Forløbet skifter mellem du går i skole og arbejder i din institution. 

Cirka en måneds skole og bagefter en måneds arbejde. 

 

Uddannelsen starter mandag den 19. februar 2018 og slutter 

mandag den 26. november 2018 

 

INDHOLD 

Uddannelsen vil give dig teori og viden om børns udvikling og give 

dig redskaber til din pædagogiske værktøjskasse. Du kan lære om: 

• Hvad det vil sige at være en god pædagogisk medarbejder i 

dag, og  

hvilke krav arbejdet stiller til dig. 

• Hvordan du er en god rollemodel for børnene. 

• Børns udvikling  

• Hvordan du får ideer til og øvelse i, hvad du kan lave 

sammen med både mindre og større børn 

• Hvordan du kan bruge naturen 

• Hvordan bevægelse og idræt kan indgå hver dag i det 

pædagogiske arbejde med børnene 

• Leg med multimedier 

• Hvordan kan du planlægge aktiviteter med børnene 

• Hvordan du kan håndtere konflikter 

• Sundhed og madlavning sammen med børn 

• Og meget mere….. 

 



 

 HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN 

Undervisningen kræver du deltager aktivt. Undervisningen veksler vil mellem 

læreroplæg, øvelser og praktiske forløb, hvor du selv træner og prøver aktiviteterne af. 

Der vil også være gruppearbejde, institutionsbesøg, ekskursioner.  

 

Der er indlagt praktik i forløbet. Din egu-vejleder planlægger praktik sammen med dig. 

UC Syddanmark står for undervisningen, ikke praktikken. 

 

DELTAGERBETALING 

Som egu-elev er deltagelse uden deltagerbetaling for dig 

 

HVOR  

Undervisningen foregår på University College Syddanmark, Dyrehavevej 116, 6000 

Kolding 

 

Her uddanner vi også pædagogiske assistenter og pædagoger. Vi uddanner dagplejere, 

pædagogmedhjælpere og familieplejere gennem de pædagogiske AMU-uddannelser. 

 

TILMELDING  

 Er du interesseret i at deltage, så tal med din egu-vejleder. Tilmelding sker elektronisk 

via www.efteruddannelse.dk Din egu-vejleder tilmelder dig. 

 

 

 

INDKALDELSE 

Du får besked af din vejleder, og inden uddannelsens start mandag den 19. februar, 

modtager du et velkomstbrev. 

 

Der er også mulighed for at besøge UC Syd, Campus Kolding den 8. februar kl. 10 – 12 

sammen med din vejleder. Her viser vi skolen og du møder de andre EGUelever som du 

skal gå på hold med. 

 

 

http://www.efteruddannelse.dk/
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