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Hvad er det?
Deltageren kan 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. I samarbejde med pædagogen kan
deltageren udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet.

Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske,
psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.

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

Indhold:
På baggrund af viden om det for tidligt fødte barn og de mulige fysiske,
psykiske, sociale og sansemotoriske følger for barnet kan deltageren udarbejde
en handleplan for barnet, samtidig med at deltageren kan observere evt.
senfølger af den for tidlige fødsel. Derudover kan deltageren indgå i et
respektfuldt samarbejde med forældrene samt i et tværfagligt samarbejde.

Læs om uddannelsesbeskrivelsen på indsatte link:
https://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Uddannelse?Kode=40993&fkblink=1

Målrettet dagplejere &
pædagogmedhjælpere /
pædagogiske assistenter i
vuggestuer
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Tilmelding:
På www.efteruddannelse.
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142340993-0120

Tilmeldingsfrist:
Den 14. oktober 2020

Afholdes:
Den 16., 17. & 18. november 2020

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 – 15.24

Forplejning:
I orienteres om forplejning i velkomstmailen.

Sted:
UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Velkomstbrev og skema:
Du vil cirka en måned før du starter på uddannelsen, modtage en mail med
velkomstbrev og skema.

Vi glæder os til at møde dig.

Praktiske oplysninger
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