
Pædagogisk IGU-forløb  

 
Målgruppe  

Deltagerne 10 (sikkert) fra Syrien i alderen fra 18 – 40 år  

 

Hvornår 

Skoleperioden fra medio august 2017 til 2019 

 

Undervisningsmoduler – tidsplan med 20 kursusuger: 

2017 

1. modul den 21.8. – 8.9. (ugerne 34 – 36) 3 uger 
AMU-mål: 
- Dansk som andetsprog 
- Introduktion til det danske arbejdsmarked 
 

2. modul den 20.11 – 8.12. (ugerne 47 – 49) 3 uger 
AMU – mål: 
- Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet 
- Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 

2018 

3. modul den 19.2. – 9.3. (ugerne 8 – 10) 3 uger 
AMU – mål: 
- Interkulturel pædagogik 
 

4. modul den 28.5. – 15.6. (ugerne 22-24) 3 uger 
AMU – mål: 
- Pædagogmedhjælper i dagtilbud og SFO 

 

5. modul den 20.8. – 7.9. (ugerne 34 – 36) 3 uger 
AMU – mål: 
- Anerkendende kommunikation 
 

6. modul den 26.11. – 14.12. (ugerne 48-50) 3 uger 
AMU – mål: 
- Inkluderende pædagogiske miljøer 

 

2019 



7. modul den 18.2. – 1.3. (ugerne 8 – 9) 2 uger 
AMU mål: 
(buffer – vi ser behovet…) 
Afslutning på forløbet 
 

Indhold – søg mere på www.ug.dk for hvert enkelt modul: 

45573/45545/45569 – Dansk som andetsprog, 40 dage 
45362 – Personlig udvikling til arbejde og uddannelse, 5 dage 
40532 – Introduktion til det danske arbejdsmarked, 3 dage 
45622 – Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet, 4 dage 
48040 – Pædagogmedhjælper i dagtilbud og Sfo, 15 dage 
42659 – Interkulturel pædagogik, 5 dage 
40955 – Inkluderende pædagogiske miljøer, 5 dage 
42834 – Anerkendende kommunikation, 3 dage 
 

Sprog 

Det er muligt at noget af undervisningen skal gennemføres på fremmedsprog – og det er muligt at tilknytte 
en tolk.  

 

Form 

Hvert modul splittes op og afvikles over flere korte dage. Vi sammensætter modulerne så deltagerne 
oplever kontinuitet og progression i undervisningen - og altså ikke opsplittet i afgrænsede moduler. 
Eksempelvis vil der være danskundervisning løbende i hele forløbet. 

Vi glæder os til at gøre os umage med en spændende og vigtig opgave. 

 
Se mere: http://uim.dk/@@search?SearchableText=S%C3%A6rligt+for+AMU  

http://www.ug.dk/
http://uim.dk/@@search?SearchableText=S%C3%A6rligt+for+AMU

