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Dette inspirationskatalog giver et indblik i UC SYDs tilbud
på FGU-området.

Tilbudsviften strækker sig over flere fagområder, som for
eksempel vejledning, didaktik og undervisning,
specialområdet, ledelse, kultur og friluftsliv.

Vi kan tilbyde kursusdage, akademi- og diplommoduler,
pædagogiske AMU-kurser, specielt tilrettelagte forløb og
konsulentydelser.

Introduktion
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I inspirationskataloget præsenteres forskellige tilbud, med
forskelligt indhold og varighed:

Kursusdage
UC SYD afholder løbende kurser, som er halve eller hele
dage, med et meget fagspecifkt indhold som fx.
”bevægelse i undervisningen”. Deltagerne får konkrete
redskaber til at arbejde videre med området i den
daglige undervisning.

Webinarer
Der afholdes løbende webinarer med fagspecifikt
indhold. Webinarerne er typisk af en halv dags varighed
og kan findes på UC SYDs hjemmeside.
Det er også muligt at bestille webinarer med fagspecifikt
indhold.

Moduler fra akademi- og diplomuddannelser
I denne folder præsenteres et udpluk af relevante
moduler fra UC SYDs videreuddannelser. Modulerne er
typisk tilrettelagt på deltid, så de er mulige at tage
sideløbende med at man passer sit arbejde. Enkelte
moduler tilrettelægges på fuld tid.

AMU-uddannelse
AMU-uddannelse er kortere efteruddannelsesforløb på
0,5-10 dage. For AMU-målgruppen er uddannelsen som
udgangspunkt omkostningsfri for arbejdsgiver.

Skræddersyede forløb
Det er muligt at kombinere akademi- og diplommoduler
til skræddersyede forløb, der specielt tilpasses
institutionens behov. Modulerne kan i samme forbindelse
kombineres med for eksempel kursusdage og
konsulentydelser.

Konsulentydelser
UC SYD har medarbejdere med mange forskellige
kompetencer, som kan stille konsulentydelser til rådighed
for udvikling af kompetencer og understøttelse af
processer. Dette kan for eksempel ske gennem
observation og sparring med medarbejdere og ledere.

Mulighed for holdkøb
Det er muligt at købe et hold på et akademi- eller
diplommodul ved minimum 4 deltagere fra samme
institution. Dette giver mulighed for i højere grad at
tilpasse indholdet og tilrettelæggelsen efter institutionens
behov.

Uddannelsesmuligheder
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De forskellige uddannelser henvender sig til forskellige målgrupper:

Der er ikke adgangskrav til kurser.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
- få anerkendt de kompetencer, du ikke har papir på

Har du viden, færdigheder og kompetencer, som du ikke har papir på? Er du interesseret i en akademiuddannelse eller
en diplomuddannelse? Så er individuel kompetencevurdering en mulighed for dig.

Du kan søge om at få anerkendt de kompetencer, du har erhvervet uden for det etablerede uddannelsessystem - f.eks.
viden og færdigheder, du har erhvervet gennem erhvervsarbejde, tillidshverv, udlandsophold, deltagelse i kursus- og
uddannelsesaktiviteter (f.eks. højskole og folkeoplysning), deltagelse i frivilligt arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter eller
lignende.

UCSYDs studievejleder kan hjælpe med individuel kompetencevurdering, kontakt:
Anne Maria Rønholt
amro@ucsyd.dk / 7266 5234

Ufaglærte Ufaglærte har mulighed for at få opkvalificeret deres pædagogiske kompetencer
gennem AMU-uddannelse.

Faglærte Faglærte har mulighed for at deltage i AMU-uddannelse eller uddannelse på
akademiniveau.

Medarbejdere med uddannelse på
akademi- eller bachelorniveau

Medarbejdere med uddannelse på akademi- eller bachelorniveau har mulighed
for at deltage i uddannelse på akademi- eller diplomniveau.

Adgangskrav og
målgrupper
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Kursusdag med Jan Tønnesvang
d. 11. marts kl. 10-15 i Kolding
Du kan finde nærmere information på kurser i vejledning
og beskæftigelse fra 1. januar.

Hvordan kan du imødekomme de udfordringer der kan
være forbundet med at være ung og føle sig udfordret i
sit liv? Det kan være udfordringer, hvor den unge oplever
mangel på mening og motivation, manglende glæde ved
sig selv, føler sig uden for fællesskabet eller har svært ved
at finde sig til rette i uddannelsesverdenen.

Jan Tønnesvang vil give sit bud på, hvordan man kan
fremme de unges livsengagement når de går på FGU.
Derefter vil eftermiddagen byde på workshops, hvor
nogle af Jan Tønnesvangs modeller afprøves. Der
arbejdes med konkrete materialer, bl.a. legoklodser.

Konsulentbistand til det fortsatte arbejde med
Tønnesvangs modeller på den enkelte skole:
som opfølgning på konferencedagen tilbydes
konsulentbistand efter nærmere aftale.

Kontakt
Se hele UCSYDs udbud inden for vejledningsområdet her:
Vejledning og beskæftigelse

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for vejledningsområdet, så
kontakt:

Grethe Fogh Nielsen
Faglig leder for vejledning
gfni@ucsyd.dk/7266 5227

Eksempler på moduler fra
vejledningsområdet

Fra diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledning:

Særlige vejledningsbehov
Lær at vurdere unges behov for vejledning ud fra
psykologiske og sociologiske perspektiver og få indblik i
metoder, der er særligt velegnede til målgruppen.
Læs mere her: særlige vejledningsbehov

Karrierelæring
Lær at betragte unges valg af uddannelse som et
læringsanliggende. Du får indblik i, hvordan du kan
integrere karrierelæring i undervisning og vejledning.
Læs mere her: karrierelæring

Kollektive vejledningsformer
Lær at tilrettelægge og gennemføre vejledning i grupper
og større hold, og få forståelse for gruppedynamikkens
betydning for processen.
Læs mere her: kollektive vejledningsformer

Fra pædagogisk diplom:

Kollegial vejledning
Få viden om vejledningsteorier og -metoder inden for
kollegial vejledning, og indgå i samarbejde om udvikling
af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur.
Læs mere her: kollegial vejledning

Fra akademi i ungdoms- og voksenundervisning:

Uddannelses- og karrierevejledning
Få indsigt i vejledningsteorier og -metoder og etiske
dilemmaer i vejledningsarbejdet. Du udvikler sig selv og
din rolle som vejleder.
Læs mere her: uddannelses- og karrierevejledning

Vejledning som en
integreret del af FGU

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/vejledning-og-beskaeftigelse/kurser-i-vejledning-og-beskaeftigelse
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/vejledning-og-beskaeftigelse/kurser-i-vejledning-og-beskaeftigelse
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/vejledning-og-beskaeftigelse
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/vejledning-og-beskaeftigelse/diplom-i-uddannelses-erhvervs-og-karrierevejledning/saerlige-vejledningsbehov
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/vejledning-og-beskaeftigelse/diplom-i-uddannelses-erhvervs-og-karrierevejledning/karrierelaering
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/vejledning-og-beskaeftigelse/diplom-i-uddannelses-erhvervs-og-karrierevejledning/kollektive-vejledningsformer
https://www.ucsyd.dk/moduler/kollegial-vejledning
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/akademiuddannelse-i-ungdoms-og-voksenundervisning/uddannelses-og-karrierevejledning
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Eksempler på moduler, som har fokus
på trivsel, inklusion og samarbejde

Fra pædagogisk diplom:

Konflikthåndtering
Skab kontakt i konflikter og lær at håndtere dem
konstruktivt i samarbejde med elever, kollegaer eller
organisatorisk og skab øget trivsel.
Lær hvordan du håndterer konflikter som den vejledende
eller støttende part med konflikthåndterende processer
og metoder.
Læs mere her: konflikthåndtering

Mobning og sociale inklusions- og
eksklusionsprocesser
Lær at håndtere forebyggelses- og interventionsarbejde i
forhold til mobning. Forstå fænomenet mobning på
baggrund af forskellige teoretiske paradigmer og
forståelser.
Med dette modul lærer du ikke blot at håndtere mobning
efter det er opstået, men du lærer også at identificere og
håndtere de konflikter og processer, som ligger forud for
mobningen.
Læs mere her: mobning og sociale inklusions- og
eksklusionsprocesser

Læring, kontakt og trivsel
Lær hvordan du skaber pædagogiske indsatser, der
fremmer læring, kontakt og trivsel hos børn, unge og
voksne med vanskeligheder.
Lær at indhente information og iværksætte samarbejde
om den pædagogiske indsats.
Læs mere her: læring, kontakt og trivsel

Kommunikation
Lær om kommunikationsteorier og metoder, og hvordan
du kan bruge dem i praksis, samt hvordan du bruger
kommunikationsredskaber og relationer i dit arbejde.
Du kommer også til at reflektere over den kontekst, som
du kommunikerer i og relationernes betydning for
kommunikationen og den konsekvens, de har.
Læs mere her: kommunikation

Nyere fremmedsprogspædagogik og -didaktik
Lær at skabe de bedste rammer og forudsætninger for
fremmedsprogsundervisning. Få nyeste viden om
fremmedsprogpædagogik og -didaktik.
Lær at inddrage ny viden og teknologi til sprogforståelse
og kommunikation.
Læs mere her: nyere fremmedsprogspædagogik

Kontakt
Se mere af UC SYDs udbud inden for trivsel, inklusion og
samarbejde her:
Undervisning og pædagogik

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for undervisning og pædagogik,
så kontakt:

Lone Houmann Holst
Faglig leder for undervisning og pædagogik
lhho@ucsyd.dk/7266 5211

Trivsel, inklusion og
samarbejde

https://www.ucsyd.dk/moduler/konflikthaandtering
https://www.ucsyd.dk/moduler/mobning-og-sociale-inklusions-og-eksklusionsprocesser
https://www.ucsyd.dk/moduler/mobning-og-sociale-inklusions-og-eksklusionsprocesser
https://www.ucsyd.dk/moduler/laering-kontakt-og-trivsel
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/paedagogisk-diplomuddannelse/kommunikation-paedagogisk-diplom
https://www.ucsyd.dk/moduler/nyere-fremmedsprogspaedagogik-og-didaktik
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik
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Eksempler på moduler der fokuserer på
didaktiske og pædagogiske kompetencer

Fra akademiuddannelsen i ungdoms- og
voksenundervisning

Didaktik og undervisningsmetode/AVG
Formålet med dette modul er, at deltagerne bliver i stand
til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
helhedsorienteret undervisnings- og læringsforløb alene
og i et tværfagligt samarbejde.
Modulet er tilrettelagt til PGU-lærere fra flere PGU-
skoler. Det giver en unik mulighed for at dele viden,
udveksle erfaringer og inspirere hinanden på tværs af
FGU-institutioner.
Læs mere her: didaktik og undervisningsmetode

Læring og deltagerforudsætninger
Forstå, hvordan deltageres forudsætninger påvirker
læring og få indsigt i læringsteorier og betydningen for
tilrettelæggelse af undervisning.
Forstå hvordan deltagernes psykologiske, sociale og
kulturelle faktorer kan påvirke læring.
Læs mere her: læring og deltagerforudsætninger

Ungdomsliv og læring
Forstå hvordan unge lærer og få indsigt i, hvad der
påvirker unge og deres uddannelsesvalg og fravalg.
Få værktøjer og viden til at planlægge undervisning, som
rammer de unge.
Læs mere her: ungdomsliv og læring

Fra diplomuddanelse i erhvervspædagogik

Undervisningsplanlægning og didaktik
Formålet med dette modul er, at deltagerne får
kompetencer til at kunne tage ansvar for tilrettelæggelse,
gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb.
Modulet giver deltagerne kompetence til at indgå i et
tværfagligt samarbejde om udvikling af praksis i FGU
gennem fælles didaktiske og reflekterede overvejelser.

Modulet er tilrettelagt til FGU-lærere fra flere FGU-skoler.
Det giver en unik mulighed for at dele viden, udveksle
erfaringer og inspirere hinanden på tværs af FGU-
institutioner.
Læs mere her: undervisningsplanlægning og didaktik

Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser
Bliv en bedre underviser med dybere indsigt i de
forskellige målgrupper på erhvervsrettede uddannelser.
Bliv bedre til at håndtere elevers og kursisters individuelle
behov og tage højde for deres forudsætninger.
Læs mere her: deltagere i de erhvervsrettede
uddannelser

Praksisrelateret undervisning i de
erhvervsrettede uddannelser
Lær at koble teori og metoder fra den erhvervsrettede
undervisning med den praksis, som eleverne møder i
virksomheden.
Lær at tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde
med centrale aktører i erhvervs- og
arbejdsmarkedsuddannelser.
Læs mere her: praksisrelateret undervisning

Didaktiske og pæda-
gogiske kompetencer

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/akademiuddannelse-i-ungdoms-og-voksenundervisning/avg-didaktik-og-undervisningsmetode
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/akademiuddannelse-i-ungdoms-og-voksenundervisning/laering-og-deltagerforudsaetningerhttp://
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/akademiuddannelse-i-ungdoms-og-voksenundervisning/ungdomsliv-og-laering
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/diplom-i-erhvervspaedagogik/undervisningsplanlaegning-og-didaktik
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/diplom-i-erhvervspaedagogik/deltagere-i-de-erhvervsrettede-uddannelser
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/diplom-i-erhvervspaedagogik/deltagere-i-de-erhvervsrettede-uddannelser
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik/diplom-i-erhvervspaedagogik/praksisrelateret-undervisning-i-de-erhvervsrettede-uddannelser
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Digitale teknologier og digital didaktik i
ungdoms- og voksenundervisningen
Vil du gerne kunne planlægge undervisning og
læringsforløb for kolleger, kursister eller
samarbejdspartnere med digitale teknologier uanset om I
skal mødes på skærmen eller i virkeligheden, så giver
dette fagspecifikke kursus dig kompetencerne til at
udvikle, gennemføre og evaluere online og ordinær
undervisning med inddragelse af digitale teknologier.
Læs mere her: digitale teknologier

Fra pædagogisk diplom:

Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af
klassefællesskaber
Lær at arbejde med fællesskabende didaktik i din
klasseledelse. Få ny viden om didaktisk ledelse af
klassefællesskaber, og lær at omsætte det til praksis.
Lær ikke bare at skabe fællesskaber, men også at
rammesætte feedback og respons på samarbejdet.
Læs mere her: fællesskabende didaktik

Fagdidaktik og klasseledelse
Bliv bedre til at lede klasser i praksis med inspiration til
den almene, fagdidaktiske og udviklingsorienterede
udvikling af undervisning og klasseledelse.
Forstå hvordan klassen fungerer som en social, relationel,
kulturel og kommunikativ ramme om undervisningen.
Håndter klasseledelse med viden om forskellige
principper for klasseledelse og didaktiske faktorer.
Læs mere her: fagdidaktik og klasseledelse

Fagdidaktik og evaluering
Brug evaluering som en integreret del af din
pædagogiske praksis samt i undervisningsfag.
Lær, hvordan du indgår i udviklingsarbejde om udvikling
af undervisning, evaluering og evalueringskulturen på din
arbejdsplads.
Anvend forskellige evalueringsmetoder og -former i
fagområder og fag.
Læs mere her: fagdidaktik og evaluering

Kontakt

Se mere af UCSYDs udbud inden for didaktiske og
pædagogiske kompetencer her:
Ungdoms-, voksen- og erhvervspædagogik

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for didaktiske og pædagogiske
kompetencer, så kontakt:

Hanne-Lene Hvid Dreesen
Faglig leder for ungdoms-, voksen- og
erhvervspædagogik
hlhd@ucsyd.dk/7266 5215

https://www.ucsyd.dk/moduler/digitale-teknologier-i-erhvervsrettede-uddannelser
https://www.ucsyd.dk/moduler/faellesskabende-didaktik-didaktisk-ledelse-af-klassefaellesskaber
https://www.ucsyd.dk/moduler/fagdidaktik-og-klasseledelse
https://www.ucsyd.dk/moduler/fagdidaktik-og-evaluering
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ungdoms-voksen-og-erhvervspaedagogik
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Eksempler på moduler der fokuserer på unge
med særlige behov

Fra pædagogisk diplom:

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser
Lær, hvordan du vedligeholder og skaber forudsætninger
for læring og udvikling for folk med socialkognitive
udviklingsforstyrrelser. Få viden omkring ADHD og
autismespekteret og lær at bruge den i praksis.
Læs mere her: socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Specialpædagogik
Du får viden om diagnoser inden for ADHD og
autismespektret. Du lærer at vedligeholde og udvikle
elevernes forudsætninger for læring og udvikling gennem
en læringsdifferentieret indsats.
Læs mere her: specialpædagogik

Fra akademi i socialpædagogik:

Socialpædagogiske metoder
Få metoderne til at identificere og håndtere
socialpædagogiske udfordringer i forskellige
sammenhænge.
Lær hvordan du skaber overblik over en problemstilling,
opstiller handlemuligheder og opnår målet med din
praksis – lige meget hvilket speciale du arbejder med.
Læs mere her: socialpædagogiske metoder

Socialpsykiatri
Forstå de komplekse socialpsykiatriske problemstillinger
og lær hvordan du udvikler en socialpædagogisk indsats
med fokus påden unge og dennes ressourcer.
Få viden om psykiatriske lidelsers betydning for den
unges sårbarhed, risikoadfærd og sundhed, og giv den
unge bedre mulighed for at mestre sit eget liv.
Læs mere her: socialpsykiatri

Fra diplom i psykiatri:

Mødet med mennesker med sindslidelse
Lær hvordan du bedst møder sindslidende og viser
forståelse for deres forhold og brugen af indsatsformer.
Lær at bruge viden om sindslidende og deres muligheder
gennem individuel analyse og vurdering.
Forstå indsatsers betydning for sindslidende både som
fagprofessionel og som sindslidende.
Læs mere her: mødet med mennesker med sindslidende

Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for specialområdet, så kontakt:

Lone Houmann Holst
Faglig leder for undervisning og pædagogik
lhho@ucsyd.dk/7266 5211

Unge med særlige
behov

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/paedagogisk-diplomuddannelse/socialkognitive-udviklingsforstyrrelser
https://www.ucsyd.dk/moduler/socialkognitive-udviklingsforstyrrelser 
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/socialomradet/akademiuddannelse-i-socialpaedagogik/socialpaedagogiske-metoder
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/socialomradet/akademiuddannelse-i-socialpaedagogik/socialpsykiatri
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/psykiatri/diplom-i-psykiatri/modet-med-mennesker-med-sindslidelse
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Kursusdag:

Multimodale tekster og digitale
læremidler
– for en ordblindevenlig undervisning på FGU

Ordblinde elever skal have de samme muligheder i
undervisningen, som alle andre. I et inkluderende og
ordblindevenligt læringsmiljø er der behov for at gøre
brug af digitale værktøjer. Ikke kun digitale
hjælpeværktøjer som AppWriter og CD ORD, men også
digitale funktionelle læremidler, dvs. apps og
programmer, der kan bruges som didaktiske værktøjer til
at producere videoer, podcasts, digitale bøger m.m.

Få indsigt i, hvorfor det er vigtigt at arbejde med
multimodale tekster og digitale funktionelle læremidler
som et redskab til at gøre undervisningen ordblindevenlig
– til gavn for ALLE elever og i alle fag på FGU. Få
inspiration til hvilke værktøjer (apps og programmer) I
kan bruge, og hvordan I kan bruge dem. Der vil være
både oplæg og konkret hans on – arbejde med
værktøjerne.

Book en workshop en hel eller en halv dag.

Kontakt:
Lisbet Baad Pedersen
libp@ucsyd.dk / 7266 5417

Eksempler på moduler der fokuserer på
ordblindevenlig undervisning:

Fra pædagogisk diplom:

Læsevejledning i ungdomsuddannelserne
Du får kompetencer til at være primus motor i at skabe
den bedst mulige skriftsprogspraksis i
ungdomsuddannelserne. Det indebærer blandt andet, at
du får nyeste forskningsbaserede viden om didaktik og
metoder i skriftsprogsundervisning samt faglig læsning
og skrivning.
Læs mere her: læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Ordblindeundervisning for voksne
Få indsigt i hvordan du inddrager læse- og
skriveteknologi samt anden pædagogisk støtte i
ordblindeundervisningen for voksne.
Du får viden om metoder, didaktik, læremidler og
voksenundervisning, således at du selvstændigt kan
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning for
ordblinde og tosprogede.
Læs mere her: ordblindeundervisning for voksne

Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for ordblindevenlig undervisning,
så kontakt:

Lone Houmann Holst
Faglig leder for undervisning og pædagogik
lhho@ucsyd.dk/7266 5211

Ordblindevenlig
undervisning

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/paedagogisk-diplomuddannelse/modul-6-laesevejledning-i-ungdomsuddannelserne
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/paedagogisk-diplomuddannelse/modul-5-ordblindeundervisning-voksne
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Moduler fra diplomuddannelsen i ledelse:

Teamledelse
Lær at lede processer, der udvikler teamsamarbejde,
effektivitet og performance.
Forstå de særlige dynamikker og processer, der knytter
sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier,
metoder og praksis.
Læs mere her: teamledelse

Forandringsledelse
Lær at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser
med henblik på udvikling og fornyelse.
Forstå hvordan du indgår i fagligt, tværfagligt og
tværgående samarbejde om gennemførelse af
forandringsprocesser i egen organisation.
Læs mere her: forandringsledelse

Ledelse og coaching
Lær at udvikle og implementere coachingprocessen i
lederskabet, og forstå hvordan du leder og gennemfører
coachingsamtaler på individ- og teamniveau inden for de
organisatoriske rammer og kontekst.
Læs mere her: ledelse og coaching

Pædagogisk ledelse
Lær at lede processer og skabe udvikling og fornyelse af
læringsmiljø og pædagogisk praksis, og bliv en bedre
formidler af institutionens organisatoriske og
ledelsesmæssige problemstillinger.
Læs mere her: pædagogisk ledelse

Kommunikation og organisation
Lær at foretage reflekterede kommunikative valg i en
organisatorisk kontekst, og lær hvordan du omsætter
kommunikationsprocesser operationelt i ledelsespraksis.
Læs mere her: kommunikation og organisation

Projektledelse
Med modulet Projektledelse styrker du ikke kun din egen
praksis som leder, men bliver en vigtig brik til at hjælpe
virksomheden og organisationen med at nå sine mål. Du
bliver samtidig bedre til at effektivisere driften, styrke
interessevaretagelse, styre økonomien, alt imens du
navigerer efter organisationens værdier.
Læs mere her: projektledelse

Moduler fra diplomuddannelsen i projektledelse

Facilitering af innovative processer og kreativ
problemløsning
Lær at arbejde professionelt med innovative processer,
møder og workshops, og hvordan du arbejder innovativt
og kreativt med projekter og problemer.
Få en række værktøjer og metoder til at arbejde i grupper
og teams.
Læs mere her: facilitering af innovative processer

Ledelse

https://www.ucsyd.dk/moduler/teamledelsehttp://
https://www.ucsyd.dk/moduler/forandringsledelse
https://www.ucsyd.dk/moduler/ledelse-og-coaching
https://www.ucsyd.dk/moduler/paedagogisk-ledelse
https://www.ucsyd.dk/moduler/kommunikation-og-organisation
https://www.ucsyd.dk/moduler/projektledelse-diplom-i-ledelse
https://www.ucsyd.dk/choose-activity/53/21311/22104
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Moduler fra akademiuddannelsen i ledelse:

Forandringsledelse
Du lærer at lede forandrings- og udviklingsprocesser i
praksis, og at vurdere hvilke redskaber, der er relevante i
konkrete forandringsprocesser. Du lærer også at forstå
de krav og forventninger medarbejdere og øvrige
interessenter stiller til ledelse af forandringsprocesser.

Teamledelse
Du lærer at etablere, udvikle og lede teams samt at
opbygge en teambaseret kultur med
tværgående tænkning, helhedsforståelse og med
feedback som centrale elementer.

De nærmere beskrivelser af akademimodulerne, samt
priser og datoer vil være at finde på hjemmesiden i
nærmeste fremtid. Informationen vil kunne findes her:
akademi i ledelse

Kontakt
Se hele UCSYDs udbud inden for ledelse her: ledelse

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for ledelse, så kontakt:

Anne Gregersen
Faglig leder for ledelse
atgr@ucsyd.dk/7266 5242

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ledelse-og-projektledelse/akademiuddannelse-i-ledelse
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/ledelse-og-projektledelse
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Moduler, som har fokus på kultur, bevægelse
og friluftsliv

Fra diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for
børn og unge

Formidling af kunst og kultur
Få en række kunst- og kulturbegreber, som styrker din
formidling til målgruppen børn og unge.
Lær en række formidlingsgreb og -metoder.
Ved modulets afslutning har du udviklet din egen tilgang
til kunst- og kulturformidling, som du kan anvende i
kunstneriske og kulturelle felter.
Læs mere her: formidling af kunst og kultur

Skabende processer med børn og unge
Få indsigt i hvilken betydning børn og unges deltagelse
kan have af deltagelse i kunstnerisk skaben.
Lær at tilrettelægge, igangsætte, lede og motivere en
skabende proces med børn og unge.
Du vil på modulet lære, hvad børn og unge får ud af
kunstnerisk skabende aktiviteter. Det vil gøre dig i stand til
ikke bare at tilrettelægge og strukturere skabende
processer men også at lede og udvikle dem, så børn og
unge er deltagende.
Læs mere her: skabende processer

Fra akademiuddannelse i friluftsvejledning

Basisfriluftsliv
Lær det praktiske fundament i friluftsliv og inddrag det
pædagogisk og i din undervisning
Bliv i stand til at slå bivuak op, tænde bål under
forskellige vejrforhold, lave mad over bål samt håndtere
og vedligeholde redskaber til basisfriluftsliv.
Lær at inddrage gruppeprocesser og pædagogik i
friluftsliv og omvendt.
Læs mere her: basisfriluftsliv

Friluftsliv og udemotion
Lær at bruge uderummet og friluftsliv til læring, træning
og oplevelser.
Lær hvordan du planlægger og afholder friluftsaktiviteter
og udemotion for forskellige målgrupper.
Få kendskab til natursyn, naturforvaltning og politikker,
som har betydning for friluftsliv og udemotion.
Læs mere her: friluftsliv og udemotion

Fra pædagogisk diplom:

Bevægelse, trivsel og sundhed
Lær hvordan bevægelse påvirker trivsel og sundhed, og
hvordan du kan bruge det i skolens virke.
Lær at indgå i samarbejde om at skabe visioner, mål, rum
og rammer i et sundheds-, bevægelses- og
trivselsperspektiv.
Læs mere her: bevægelse, trivsel og sundhed

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for konsulentbistand, skræddersyede
forløb eller andet inden for specialområdet, så kontakt:

Lone Houmann Holst
Faglig leder for undervisning og pædagogik
lhho@ucsyd.dk/7266 5211

Kultur, bevægelse og
friluftsliv

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/diplomuddannelse-i-formidling-af-kunst-og-kultur-born-og-unge/formidling-af-kunst-og-kultur
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/diplomuddannelse-i-formidling-af-kunst-og-kultur-born-og-unge/skabende-processer-med-born-og-unge
https://www.ucsyd.dk/moduler/basisfriluftslivhttp://
https://www.ucsyd.dk/moduler/friluftsliv-og-udemotionhttp://
https://www.ucsyd.dk/moduler/bevaegelse-trivsel-og-sundhed
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Omkring AMU-målgruppen og økonomi:

Gratis uddannelse og VEU godtgørelse
Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er gratis for
målgruppen ufaglærte, pædagogiske assistenter og
andre faglærte med en erhvervsuddannelse. Der kan
søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Medarbejdere som har en pædagog- eller
læreruddannelse kan deltage mod betaling.

Tilskud til kost, logi og befording
Hvis afstanden fra bopæl til uddannelsessted er mere end
24 km, gives der befordringstilskud. Man kan højst få
tilskud til 576 kilometer pr. dag.
Der gives tilskud til kost og logi såfremt deltageren på
kurset har mere end 120 km i transport mellem bopæl og
uddannelsessted tur/retur. Det samlede tilskud for kost og
logi kan være op til 500 kroner pr. overnatning.

Kontakt

Se hele UCSYDs udbud inden for pædagogisk AMU her:
pædagogisk AMU

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om
mulighederne for AMU-uddannelse, så kontakt:

Lene Krongaard Petersen
Faglig leder for AMU
lkrp@ucsyd.dk / 7266 3056

AMU-uddannelse, der er særlig relevant for FGU:

Arbejdet med bevægelse, idræt og
kropsbevidsthed
Varighed: 5 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren
selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle,
planlægge, udføre og evaluere kropslige aktiviteter med
børn, voksne og ældre ud fra en viden om betydningen af
kropslig udfoldelse.

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
Varighed: 3 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde
med børn og unges brug af sociale medier, herunder de
udsatte grupper, således at de sociale medier kan støtte
deres netværksdannelse og personlige udvikling. Som
grundlag for at kunne støtte de unge får
deltageren samtidig indblik i de sociale mediers mange
muligheder og ricisi, herunder etik og respekt for egne og
andres grænser.

Unge i udsatte positioner
Varighed: 3 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren anvende
viden om unges psykologiske og sociale udvikling, den
samfundsmæssige kontekst, samt de faktorer, der kan
have betydning for unges trivsel og udvikling.
Deltageren lærer om vigtigheden af egen rolle i arbejdet
med at understøtte unges udvikling og kan anvende viden
om trivsel og forebyggende indsatser, samt bidrage til
et positivt samarbejde i overensstemmelse med
gældende lovgivning.

Opsporing af selvskadende adfærd
Varighed: 2 dage
Efter endt uddannelse har deltageren indsigt i
opsporing af selvskadende adfærd samt viden om
forskellige hjælpemuligheder.

AMU-uddannelse

https://www.ucsyd.dk/amu/uddannelser/paedagogiske-arbejdsmarkedsuddannelser
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Børn og unge med angst
Varighed: 2 dage
Efter endt uddannelse har deltageren faglig
viden og pædagogiske handlemuligheder i mødet med
børn og unge med angst. Deltageren lærer at skelne
udviklings-/hverdagsangst fra angst, der har en
sværhedsgrad, som belaster livsmulighederne for barnet
eller den unge. Deltageren bliver præsenteret for
metoder til det støttende arbejde.

Samspil og relationer i det pædagogiske arbejde
Varighed: 5 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde
med pædagogiske redskaber i form af mål- og
udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og
analysemetoder i den daglige praksis, således at de kan
forbedre kvaliteten af deres daglige samspil og relation
med brugerne og brugernes pårørende.

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Varighed: 5 dage
Efter endt uddannelse kan deltagerne forebygge
og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske
arbejde. De kan medvirke til at skabe et
konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe
rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at
forebygge og løse konflikter.

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
Varighed: 3 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren anvende
en mentaliserende tilgang som en metode i det
fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne.
Uddannelsen giver deltageren indblik i mentale tilstande
og mentalisering som begreb. Deltageren lærer at se bag
om adfærden og at være opmærksom på egen rolle,
samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Dokumentation og evaluering af pædagogisk-/
sosuarbejde
Varighed: 3 dage
Efter endt uddannelse kan deltagerne indgå i
arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i
pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde.
De har kendskab til forskellige former for dokumentation
som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og
metoder på.

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Varighed: 3 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren igennem
anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer,
professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel
forskellighed i sin jobudøvelse.

Interkulturel pædagogik
Varighed: 5 dage
Efter endt uddannelse har deltageren
kvalifikationer og pædagogiske kompetencer i
interkulturel pædagogik, således at de kan støtte og
styrke integrationen af børn, unge og brugere med etnisk
minoritetsbaggrund.

Forebyggelse og sundhedsfremme
Varighed: 5 dage
Efter endt uddannelse kan deltagerne anvende
konkrete værktøjer til professionelt at arbejde
sundhedsfremmende og forebyggende ud fra de
overordnede mål i regeringens sundhedsprogram.

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk
arbejde
Varighed: 2 dage
Deltageren kan, på baggrund af den tilførte viden om
hvordan og hvorfor de hygiejniske principper skal bruges
i dagligdagen, være med til at afbryde smitteveje, såvel
på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.



Priser og tilmelding
Priserne på de enkelte kurser og moduler kan findes ved
at følge de specifikke links til UCSYDs hjemmeside.

Her er også mulighed for tilmelding.

Hvis I som medarbejdergruppe ønsker at købe flere
pladser på samme modul, er I meget velkomne til at
henvende jer.

Støttemuligheder

Pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU
2021
Ansøgningsfrist: 12. november
Læs mere her: uvm pulje

Kompetencefonden:
Der kan søges om dækning af 80% af udgifterne ved Den
Statslige Kompetencefond.
Læs mere her: den statslige kompetencefond

VEU Omstillingsfonden:
For faglærte og ufaglærte medarbejdere dækker VEU
Omstillingsfonden op til 10.000 kr. årligt pr.
medarbejder.
UCSYD varetager ansøgninger til VEU Omstillingsfonden.

Praktisk

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/201112-pulje-til-kompetenceudvikling-af-laerere-og-ledere-i-fgu-2021
https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond


Campus Haderslev
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev

Campus Kolding
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6000 Kolding
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Campusalle 20
6200 Aabenraa
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