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PROFESSIONSHØJSKOLERNES UDDANNELSE FOR PLEJEFAMILIER 

”Fagligt inspirerende miljø, 
stor accept, respekt og an-
erkendende tilgang til livet 
og arbejdet som plejefami-
lie.  

Fedt med undervisnings 
forløb hvor man kan reflek-
tere og implementere den 
nye viden mellem dage-
ne.”  

- Karin Terp
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En uddannelse for plejefamilier
Plejefamiliernes Landsforening har, med Professionshøjskolerne UC SYD, VIA og UCC, 

indgået et samarbejde for at styrke uddannelse af plejefamilier.  

Ønsket er at etablere et længerevarende uddannelsesforløb med særlige muligheder 

for fordybelse, bearbejdning og afprøvning af viden. Uddannelsesforløbet er kompe-

tencegivende i forhold til tillidserhvervet: at være plejeforælder. Samarbejdet 

betyder, at der udbydes én fælles, national uddannelse over hele landet med et 

uddannelsesbevis, der kvalitetsstempler på tværs af kommunegrænser. 

Målgruppe
Målgruppen er nye som erfarne plejefamilier, kommunale plejefamilier, aflastnings-
familier, netværksplejeforældre, netværksaflastningsfamilier. 

Et samarbejde mellem PLF og Professionshøjskolerne UC SYD, VIA og UCC  Fra februar 2018 



Hvorfor uddanne sig? 
Plejefamiliens opgave er at tilgodese plejebarnets behov for tryghed og omsorg, 
hvor barnet indgår på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. 

Erfaringer og udvikling viser: 
• At dette er en meget krævende opgave, der stiller krav til plejefamiliens

viden, indsigt og personlige kompetencer.
• At det kan være et ensomt job at være plejefamilie – alene med

udfordringerne, tvivlen og det store ønske om at gøre det bedste for
plejebarnet.

• At de børn, der anbringes ved en plejefamilie, kommer med stadig mere
komplekse problemstillinger.

Et uddannelsesforløb skal derfor opkvalificere plejefamilien i at kunne håndtere 
dagligdagen og udfordringer både fagligt og kærligt.  

Hvad kan uddannelse skabe? 
Det, at deltage i et længevarende uddannelsesforløb, betyder, at deltagerne får 
viden, redskaber og mulighed for at dele og udveksle erfaringer med andre pleje-
familier på et kvalificerende og dybtgående niveau. 

Uddannelsen vil sikre den enkelte plejeforælder viden, værktøjer og mulighed for 
at få nye vinkler på sin egen rolle som plejeforælder med henblik på at fremme 
plejebarnets og hele familiens trivsel.  

Uddannelsens 
opbygning 
PUP er pædagogiske AMU uddan-
nelser målrettet plejefamilier.  
Uddannelsen udbydes som en 
deltidsuddannelse på op til 2 år.  

Uddannelsen er delt op i 3 fælles-
moduler og 1 specialiseringsmo-dul. 
Der er 4 specialiseringsmoduler at 
vælge mellem. Alle moduler kan tages 
separat. 

Hvert modul er på 15-18 undervis-
ningsgange, én dag om ugen og 
indenfor et halvt år. Undervisnings-
dagen forløber fra kl.9.00-15.10 senest. 

Fra gettyimages.com 
———————————————- 

”Kurser med højt fagligt 
indhold og undervisere 
som kan favne hele ple-
jefamiliegruppen”   

- Maja Oxholm, om UC Syd



”...meget positivt med 
en kursusdag om 
ugen, passer ind i en 
travl hverdag, og sam-
tidig kan ny viden te-
stes i hverdagen. ” 

- Karin Helene Noer Dalgaard

________________________ 

Uddannelsens 
valgfri modul 
For at fuldføre uddannelsen 
vælger deltageren ét af de 3 
specialiserende moduler.  

Specialiseringsmodul 1: 

Teenageren i plejefamilien 
18 dage 

Arbejdet med plejebørn i pu-
berteten , Sociale medier i 
børne- og ungdomskulturen, 
Børn og seksualitet, Forebyg-
gende arbejde for og med 
udsatte unge ,Unges kompe-
tenceudvikling. 

Specialiseringsmodul 2: 

Behandlingskrævende børn 
og unge i plejefamilien 
15 dage  

Anbragte børn og unge med 
rusmiddelmisbrug , Børn og 
unge med psykisk syge/
misbrugende forældre ,Sorg 
og krisearbejde i omsorgs- og 
pæd. Område, Børn med 
angst 

Specialiseringsmodul 3: 

Kommunikation og supervi-
sion i plejefamilien  
16 dage 

Anerkendende kommunikation 
i omsorgsarbejdet, Kollegial 
supervision, Konflikthåndte-
ring i pædagogisk arbejde  

Modelfoto, fra gettyimages.com 

Uddannelsens faste moduler 
Modul 1 Plejebarnet - 16 undervisningsdage
På dette modul får du grundlæggende viden, værktøjer og kompetencer til at mø-de 
og støtte det anbragte barn i dets identitetsdannelse og udvikling. AMU mål: 

Arbejdet med udsatte og sårbare unge, Anbragte børns udvikling, Arbejdet med 
anbragte børns livshistorie, Introduktion til mentalisering  

Modul 2 Plejefamiliens relationer og samarbejde - 15 undervisningsdage
På modul 2 har vi fokus på relationer og hvordan man kan træne sin egen relati-
onskompetence. Du bliver klogere på dig selv og får redskaber til at skabe bedre 
relationer og samarbejde med dit plejebarn og samarbejdspartnere omkring pleje-
barnet. AMU mål: 

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde, Plejebarnets relation til plejefamili-ens 
børn, Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk, Tværfagligt samarbejde i 
kommunal familiepleje.  

Modul 3 Hjernen og kroppen - 17 undervisningsdage
På Modul 3 har arbejdes der med de nyeste teorier og tilgange til barnet ud fra en 
forståelse af hjernen og den sansemotoriske udvikling. AMU mål: 

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Arbejdet med lavaffektive 
metoder – Low Arousal, Mennesker med udviklings og adfærdsforstyrrelser, Børns 
motorik, sansning og bevægelse 



Tilmelding 
Klik ind på 
www.efteruddannelse.dk og 
søg på kviknummer. 

Fremtidige 
moduler 
Vi udbyder modul 2, 3 og 4 i de 
kommende sæsoner i 2018-19. 
VIA udbyder til efteråret 2018 i 
Viborg.

PRIS
Uddannelserne er gratis for 
AMU-målgruppen - deltagere 
med  uddannelsesniveau til og 
med erhvervsuddannelse.

Deltagere  med  en 
videregående uddannelse eks. 
pædagoger og socialrådgivere 
skal betale fuld pris, ca. 7.000 
kr. pr. modul.

Kontakt:
UC SYD  
www.ucsyd.dk/amu 
Hanne Gerhardt: 
72663144/ 
hger@ucsyd.dk  

Hildur Edelberg: 
72663121/
hmed@ucsyd.dk  

UCC 
www.ucc.dk/amu 
Henrik Agerskov: 
41897212/ 
heag@ucc.dk 

Lisette Brendstrup: 
41897086/libr@ucc.dk 

VIA 
Tina Berthelsen 
87551857
tibe@via.dk

Elsa M. Carlsen: 
87551975
emc@via.dk
http://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/samfund-
sociale-forhold/plejefamilie

PLF
24259007
admin@plejefamilierne.dk

Uddannelsens tid og sted 
Modul 1: Plejebarnet udbydes forår 2018 følgende steder: 

Professionshøjskolen UC SYD  - Odense     
Sted: Vindegade 72 2.sal, 5000 Odense 
Tilmeldingsfrist: 17. jan. 2018, på kviknummer: 561423PUP-M1-
O2018  
Datoer og tidspunkter for hele modulet: (mandage)  
kl. 09:00-15:10: 19.02, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 9.04 
kl. 09:00-14:33: 4.06, 11.06, 18.06, 20.06 
kl. 09:00-13.56: 16.04, 23.04, 30.04, 7.05, 14.05, 28.05 

Professionshøjskolen UC SYD  - Kolding     
Sted: Dyrehavevej116, 6000 Kolding 
Tilmeldingsfrist: 31. jan. 2018. Kviknummer:561423PUP-M1-K2018 
Datoer og tidspunkter for hele modulet: (mandage og onsdage) 
kl. 09:00-15:10: 28.02, 5.03,12.03,19.03,9.04,16.04 
kl. 09:00-13:56: 25.04,30.04,7.05,14.05,30.05,4.06  
kl. 09:00– 14:33: 11.06,18.06,20.06 og 27.06 kl.9.00 –14.33

Professionshøjskolen UC SYD  - Esbjerg
Sted: Degnevej 16, 6705 Esbjerg 
Tilmeldingsfrist: 31. jan. 2018. Kviknummer: 561423PUP-M1-E2018  
Datoer og tidspunkter for hele modulet:  
kl. 09:00-15:10: 27/2, 28/2, 6/3, 20/3, 10/4, 17/4 
kl. 09:00-13:56: 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5
kl. 09:00– 14:33: 5/6, 12/6, 19/6, 26/6

Professionshøjskolen UCC - Holbæk 
Sted: HUSC, Tidemandsvej 1, bygning 4, 4300 Holbæk 
Tilmeldingsfrist:5. feb. 2018, kviknummer: 219416amu18545a 
Datoer og tidspunkter for hele modulet: (mandage) 
kl. 09:00-15.10: 19.02, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03, 9.04 
kl. 09:00-14.33: 04.06, 11.06, 18.06, 20.06 
kl. 09:00-13.56: 16.04, 23.04, 30.04, 7.05, 14.05, 28.05 

Professionshøjskolen VIA     
Sted: VIA UC, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800, Viborg. 
Modul 1 opstart efterår 2018, information er på vej. 

Vi ser frem til  at se dig på vores nye PUP uddannelse. 

PUP: Læs meget mere om uddannelsen på vores hjemmesider vist i den grønne boks her: 

thelsen
k

lder os ret til ændringer


