
PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER - AMU 

BUMU - 
BasisUddannelse for 
medarbejdere på 
området for Udsatte 
børn og unge
Uddannelsesforløbet er udviklet i et samarbejde, mellem UC SYD og LOS - Landsorganisationen 
for sociale tilbud, med henblik på at tilbyde et længerevarende uddannelsesforløb, uden 
deltagerbetaling, til faglærte eller ufaglærte medarbejdere på området anbragte børn og unge.  
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Uddannelsesmulighed for omsorgs- og 
pædagogmedhjælpere, pædagogiske 
assistenter og pædagogiske medarbejdere på 
området for anbragte børn og unge

Praktiske oplysninger om de Pædagogiske Arbejdsmarkedsuddannelser 

Gratis uddannelse og VEU-godtgørelse
Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er uden deltagerbetaling for målgruppen omsorgs- og 
pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre ufaglærte eller faglærte med en erhvervsuddannelse.

Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste svarende til højeste dagpengesats. VEU-godtgørelsen søges 
i forbindelse med tilmeldingsprocessen og udbetales direkte til arbejdsgiveren. Læs mere om VEU-godtgørelse her:
virk.dk/vejledning/aub/aub-arbejdsgiver/aub-veu

Medarbejdere som har en videregående uddannelse kan deltage mod betaling. Kontakt uddannelseskonsulenten for 
nærmere oplysninger herom.

Tilskud til befordring, kost og logi
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. Vær opmærksom på, at der er et maks beløb pr. overnatning.

Forplejning på uddannelsesforløbet
Der er fuld dagsforplejning til en pris af 175,- kr. pr. dag pr. person. Dette betales af arbejdsgiveren. Efter endt 
uddannelsesforløb vil arbejdsgiveren modtage en samlet faktura på antal medarbejdere med forplejning.

Uddannelsesforløb er beskrevet på side 4-6.
Tilmeldingsoplysninger er beskrevet på bagsiden.

Yderligere oplysninger eller spørgsmål
Har I yderligere spørgsmål til de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser eller ønsker om tilrettelagte 
uddannelsesforløb specifikt rettet mod jeres pædagogiske praksis på området for anbragte børn og unge, er I 
velkomne til at kontakte:

Uddannelseskonsulent
Katja Karen Hansen
khan@ucsyd.dk
7266 2212 

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-arbejdsgiver/aub-veu
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BUMU 
BasisUddannelse for Medarbejdere på området 
Udsatte børn og unge

UC SYD og LOS har i 2022 indgået et samarbejde for at 
styrke uddannelsen af medarbejdere uden en 
videregående uddannelse på området for anbragte børn 
og unge i Danmark gennem en længerevarende 
uddannelse.

Målgruppen
Uddannelsen er for dig, der arbejder inden for området 
med anbragte børn og unge på døgn- eller 
opholdssteder.

Uddannelsen er sammensat af pædagogiske 
arbejdsmarkedsuddannelser og indeholder et 
basisforløb, fordelt på 3 trin, og flere forskellige 
specialiseringsforløb.

Deltagerne får et uddannelsesbevis efter afsluttet 
basisforløb, der kvalitetsstempler på tværs af 
kommunegrænser.

Målet med uddannelsen er, at du får mulighed for at 
deltage på et uddannelsesforløb over en længere 
periode. Et længerevarende uddannelsesforløb giver dig 
særlige muligheder for fordybelse, bearbejdning og 
afprøvning af viden. Det betyder, at dit 
uddannelsesforløb bliver meningsfuldt og 
kompetencegivende i forhold til dit arbejde med de 
anbragte børn og unge.

Uddannelsens formål
Al erfaring viser at det er en meget krævende opgave at 
være at arbejde med børn der er anbragt uden for 
hjemmet. Det stiller krav til din viden, indsigt samt dine 
faglige og personlige kompetencer.

Et uddannelsesforløb skal derfor opkvalificere dig til at 
kunne håndtere de mange udfordringer og gælder både 
fagligt og personligt. Når du deltager i et 
længerevarende uddannelsesforløb, får du faglig viden, 
redskaber og mulighed for at dele og udveksle erfaringer 
med andre ansatte på et dybere og mere kvalificeret 
niveau.

Gennem uddannelsen vil du opnå faglig viden, metoder 
og nye vinkler på dit arbejde, med henblik på at du kan 
styrke barnets eller den unges trivsel og udvikling.
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Uddannelsens 
opbygning

Uddannelsen er opbygget af social- og specialpædagogiske samt socialpsykiatriske arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsen udbydes på UC SYD i Kolding med opstart i november 2022. Uddannelsen har ét samlet basisforløb med 3 
trin og flere forskellige specialiseringsmoduler, som man kan vælge efter behov. 

Basisforløbet strækker sig over et halvt år, med 2-3 undervisningsdage efter hinanden. Hvert AMU-mål afsluttes med 
en kort prøve. Uddannelsesdagene efterfølges af dage, hvor du er tilbage i din praksis og kan afprøve og reflektere 
over det du har lært. Dermed er undervisningen tæt knyttet til hverdagen i din praksis, som vi inddrager i den videre 
undervisning. 

Undervisningen foregår med fysisk tilstedeværelse gennem hele forløbet.

Basisforløb 
Basisforløbet er delt op i 3 trin men tages som et samlet forløb. Forløbet er samlet på 33 dage og undervisningsdagene 
er fordelt over ca. et halvt år. 

Trin 1: Arbejdet med anbragte børn (11 dage)
Trin 2: Samspil og kommunikation (11 dage)
Trin 3: Den refleksive praktiker (11 dage)

Specialiseringsforløb
Specialiseringsforløbene tages ikke i en bestemt rækkefølge, men vælges efter behov. Deltagerne på basisforløbene 
har indflydelse på hvilke specialiseringer der udbydes. Udbud af specialiseringer afhænger af efterspørgsel.

Specialisering 1: Hjernen og kroppen (11 dage)
Specialisering 2: Mentalisering og low arousal (5 dage)
Specialisering 3: Arbejdet med behandlingskrævende børn (8 dage)
Specialisering 4: Anbragte børn med fysisk og psykisk udviklingsforstyrrelse (11 dage)
Specialisering 5: Etnicitet og interkulturel pædagogik (10 dage)
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Basisforløb

Trin 1: Arbejdet med anbragte børn
På dette trin opnår du viden om anbragte børns udvikling og trivsel. Der arbejdes med, hvordan udsathed og 
sårbarhed kommer til udtryk i hverdagen og kan have betydning for det anbragte barn, og hvilken betydning det har 
for barnets udvikling at være anbragt. Hertil arbejdes der med voksenansvar ift. barnets rettigheder omkring magt og 
omsorg, og hvordan der kan ydes hjælp og støtte, på en værdig og respektfuld måde, der tager udgangspunkt i 
barnets behov. Til sidst fokuseres der på barnets identitet og selvforståelse i forhold til deres s baggrund og livshistorie. 
Der arbejdes med følgende AMU-mål:
48698 - Unge i udsatte positioner (3 dage)
45315 - Anbragte børns udvikling (2 dage)
44627 - Magt og omsorg (4 dage)
40624 - Arbejdet med anbragte børns livshistorier (2 dage) 

Trin 2:  Samspil og Kommunikation
I arbejdet med anbragte børn sættes der store krav til dine kompetencer inden for samarbejde og kommunikation. Der 
arbejdes med god og forståelig kommunikation i relationen til barnet, forældre, professionelle i kommunen, skoler, 
behandlingssteder, m.fl. Herunder viden omkring ressourceorienteret samarbejde og relationskompetence.
Der arbejdes med følgende AMU-mål:
42665 - Samspil og relationer (5 dage)
42834 - Anerkendende kommunikation (3 dage)
45602 - Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud (3 dage)

Trin 3: Den reflekterende praktiker 
På dette trin opnår du viden og færdigheder inden for faglig refleksion, dokumentation og konfliktløsning. Der arbejdes 
med brugen af faglige refleksionsmetoder i arbejdet med anbragte børn og unge, hvilket gør dig i stand til at justere og 
udvikle din praksis. Hertil arbejdes der med forebyggelse og håndtering af konflikter i det daglige arbejde. Til sidst 
dykkes der ned i dokumentation og evaluering samt udvikling og præcisering af opstillede mål og metoder i arbejdet 
med handleplaner.  
Der arbejdes med følgende AMU-mål:
48729 - Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis (3 dage)
44274 - Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)
40142 - Dokumentation og evaluering (3 dage)
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Specialiseringsforløb

Specialisering 1: Hjernen og kroppen
44859 - Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage)
48563 - Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (3 dage)
40962 - Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidst (5 dage)
Antal dage: 11 dage

Specialisering 2: Mentalisering og low arousal
48670 - Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet (3 dage)
48390 - Arbejdet med lavaffektive metoder – Low arouasal (2 dage)
48703 - Deeskalerende kommunikation (2 dage)
Antal dage: 7 dage

Specialisering 3: Arbejdet med behandlingskrævende børn
48765 - Børn og unge med angst (2 dage)
42901 - Støtte ved selvskadende adfærd (3 dage)
47871 - Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug (3 dage)
Antal dage: 8 dage

Specialisering 4: Anbragte børn med fysisk og psykisk udviklingsforstyrrelse 
40600 - Socialpædagogik og aktiverende metoder (5 dage)
47981 - Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser  (3 dage)
48215 - Arbejdet med personer med autismespektertilstande (3 dage)
Antal dage: 11 dage

Specialisering 5: Etnicitet og interkulturel pædagogik
42659 - Interkulturel pædagogik (5 dage)
43766 - Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage)
48600 - Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund (2 dage)
Antal dage: 10 dage



Tilmelding: 
www.voksenuddannelse.dk
Skriv kviknummer i søgefeltet på voksenuddannelse.dk, 
hvorefter du kommer direkte ind og kan tilmelde dig. 
Det er vigtigt, at det er deltagerens mailadresse der 
opgives ved tilmelding. 

BUMU - Hold 1:
Dato: Uge 44 - uge 16
Kviknummer: 561423BUMU-K0122
Tilmeldingsfrist: 3. oktober 2022

BUMU - Hold 2:
Dato: Uge 45 - uge 17
Kviknummer: 561423BUMU-K0222
Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2022

Undervisningen foregår på:
UC SYD, Campus Kolding
Universitetsparken 2
6000 Kolding

Deltagere vil modtage et velkomstbrev inden 
undervisningsstart med yderligere informationer til første 
undervisningsdag.

Vi glæder os til at se dig!

Kontaktoplysninger:

Uddannelseskonsulent
Katja Karen Hansen
7266 2212
khan@ucsyd.dk 

Studieadministrativ medarbejder
Hanne Gerhardt
7266 3144
gher@ucsyd.dk 

ucsyd.dk

https://www.voksenuddannelse.dk/

