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Hvad er det?

Deltageren kan, med afsæt i en
forståelse for konfliktminimering,
ikke-konfrontation og forebyggende
indsats med fokus på metoden Low
Arousal, skabe afstemte relationer til
borgere med kognitive
funktionsnedsættelser og
problemskabende adfærd, og
herigennem skabe en
trivselsfremmende indsats, der
minimerer problemskabende adfærd
og magtanvendelser i det
pædagogiske arbejde.

Deltageren har forståelse for de
grundlæggende principper i Low
Arousal og kan forstå
problemskabende adfærd som en
mestringsstrategi for borgeren, og
tilpasse eventuelle krav i forhold
hertil. Deltageren kan, på baggrund
af viden om affektregulering og
selvkontrol, identificere, forebygge og
håndtere for høj eller for lav arousal
og tilpasse egen adfærd, samt

pædagogiske og fysiske rammer til
gavn for borgerens trivsel.

Deltageren har viden om stress, og
kan på baggrund af iagttagelser
udarbejde enkle stress-analyser, samt
vurdere borgerens samlede stress-
belastning i en given situation, og
justere den pædagogiske indsats og
forventninger på denne baggrund.
Deltageren har forståelse for eget og
kollegers ansvar i konflikter, og kan
reflektere over egen og kollegers rolle
i borgerens liv. Deltageren kan på
baggrund heraf indgå i faglig
sparring med kolleger med sigte på
at minimere konflikter.

Arbejdet med lavaffektive
metoder - Low Arousal





Praktiske oplysninger:

Tilmelding:
På www.efteruddannelse.
Skriv kviknummeret i søgefeltet på
efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142348390-2019

Tilmeldingsfrist:
Den 3. juli 2019

Afholdes:
Den 21 & 22 August 2019

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 – 15.24

Forplejning:
Der er fuld forplejning betalt af din
arebdejsgiver.

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.
Vi glæder os til at møde dig.
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