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Daglig mødetid
8.20  - 14.10 (sluttidspunkt kan
variere).

Hvis du vil vide mere
Tal med din vejleder på kommunen -
eller kontakt Anders Stig Berthelsen
på UC Syd på 7266 3032.

14. januar - 15. februar: Modul 1
Pædagogmedhjælper i
Daginstitution, 48040
Børns motorik, sansning og
bevægelse 1, 48734
Læringsmiljø, børns motorik,
sanser og bevægelse 2, 48735

8. april - 16 maj: Modul 2
Arbejdet med bevægelse, idræt og
kropsbevidsthed, 40962
Personlig udvikling til arbejde og
uddannelse, 45362
Børns udtryksformer, 44300
Innovation og ideudvikling, 42929
Børn og natur, 44771

12. august - 13. september: Modul 3
Samspil og relationer, 42665
Børns leg, 42660
Teater og drama i pædagogisk
arbejde, 44798
Leg og læring med digitale
medier, 47732

4. november - 6. december: Modul 4
Børns kompetenceudvikling 0-5 år,
44299
Børns sproglige udvikling 1, 48731
Børns kommunikation og sprog 2,
48732
Konflikthåndtering, 44274
Kostplanlægning i forhold til
småbørn, 42454

EGU 2019
- Mod på mere...





Undervisningen
Undervisningen kræver, at du
deltager aktivt. Undervisningen
veksler mellem læreroplæg, øvelser
og praktiske forløb, hvor du selv
træner og prøver aktiviteterne af. Der
vil også være gruppearbejde,
institutionsbesøg og ekskursioner.

EGU - hvad er det?
EGU er en 2-årig
ungdomsuddannelse for unge mellem
16 og 30 år.

PAMU - hvad er det?
Når du er på EGU på UC Syd, så
følger du en række Pædagogiske
Arbejdsmarkeds Uddannelser
sideløbende med din praktik.
Du følger uddannelserne gennem 4
moduler, og du går i skole i ca. 105
dage i alt.

Du får ikke lektier for.

Hvor
Undervisningen foregår på University
College Syddanmark, Degnevej 16,
6705 Esbjerg Ø.
Her uddanner vi også pædagogiske
assistenter og pædagoger. Vi
uddanner dagplejere,
pædagogmedhjælpere og
familieplejere gennem de
pædagogiske AMU-uddannelser
(PAMU).

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.

Kviknummer: 561423EGU-E2019
Tilmeldingsfrist: 10. december 2018

Du får besked af din vejleder inden
uddannelsens start, og du modtager
brev pr. mail fra UC Syd.

ucsyd.dk


