
 

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser 
 
Uddannelsesmuligheder for omsorgs- og 
pædagogmedhjælpere, pædagogiske 
assistenter og pædagogiske medarbejdere på 
området for fysisk & psykisk handicap. 

 
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 faglærte med en erhvervsuddannelse. 
Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
Medarbejdere som har en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling - kursusafgift fremgår af 
oversigten. 
 
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. Det samlede tilskud for kost og logi kan være op til 
500 kroner pr. overnatning. 
 
Forplejning på uddannelsesforløbet 
Der er fuld dagsforplejning til en pris af 200,- kr. pr. dag. Dette betales af arbejdsgiveren. 
 
Uddannelsesforløbene er beskrevet på side 3. 
Datooversigt og tilmeldingsoplysninger er beskrevet på side 4. 
 
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 
fysisk og psykisk handicap, er I velkomne til at kontakte: 
 
Uddannelseskonsulent 
Micha Søgaard 
msbo@ucsyd.dk 
7266 3082 

 

PÆDAGOGISK ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE CAMPUS KOLDING 

 

Arbejdet med for tidligt 
fødte børn – 2021 

 

 



 

Målrettet dagplejere & pædagogiske 
medarbejdere i vuggestuer og 
daginstitutioner 
D. 1., 8. & 15. september 2021 
 
 
 
 
Arbejdet med for tidligt fødte børn 
Uddannelsens varighed: 3 dage 
Normpris for målgruppen: 0,- kr. 
Pris for uddannede pædagoger: 1.974, - kr. 
 
Handlingsorienterede mål for uddannelsen 
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 udarbejder 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, videregiver 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. 
  



Oplysninger om deltagerbetaling, 
VEU-godtgørelse og tilskud. 
 
 
 
 
Uddannelse uden deltagerbetaling og VEU-godtgørelse 
Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er gratis for målgruppen ufaglærte, 
pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre faglærte med en erhvervsuddannelse. 
Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Medarbejdere som har en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling - 
kursusafgift fremgår på side 2 
 
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. Det samlede tilskud 
for kost og logi kan være op til 500 kroner pr. overnatning. 
 
Vi glæder os til at se dig på de Pædagogiske Arbejdsmarkedsuddannelser ved 
UC SYD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tilmelding: 
På www.efteruddannelse.dk 
Skriv kviknummeret i søgefeltet på 
efteruddannelse.dk 
 
 
Kviknummer: 
56142340993-2021 
 
Tilmeldingsfrist: 
Den 4. august 2021 
 
 
Afholdes: 
Den 1., 8. & 15. september 2021 
Daglig undervisningstid: 
kl. 8.00 – 15.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted: 
UC SYD, Campus Kolding, 
Dyrehavevej 116, 6000 Kolding 
 
Velkomstbrev og skema: 
Du vil cirka en måned før du starter 
på uddannelsen, modtage en mail 
med velkomstbrev og skema. 
 
 
 
 

 
UC SYD 
CAMPUS Kolding 
Dyrehavevej 116 
6000 Kolding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig leder 
Lene Krongaard Petersen 
+45 72663056 
lkrp@ucsyd.dk 
 
Studieadministrativ medarbejder 
Katrine Svane Thomsen 
+45 7266 5410 
ksth@ucsyd.dk 
 

ucsyd.dk 
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