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Om PUP - professionshøjskolernes uddannelse
til plejefamilier
Plejefamiliernes Landsorganisation har i samarbejde med
Professionshøjskolerne UC SYD og Professionshøjskolen
VIA indgået et samarbejde for at styrke uddannelse af
plejefamilier.

Ønsket er, udover de traditionelle kortere kurser for
plejefamilier, at etablere et længerevarende
uddannelsesforløb over flere moduler.

Et længerevarende uddannelsesforløb giver særlige
muligheder for fordybelse, bearbejdning og afprøvning af
viden. Det betyder, at uddannelsesforløbet bliver
meningsfuldt og kompetencegivende i forhold til arbejdet
som plejefamilie.Samarbejdet mellem
professionshøjskolerne betyder, at der udbydes en fælles
national uddannelse over hele landet. Deltagerne får et
uddannelsesbevis, der kvalitetsstempler på landsplan.

Målgruppen
Målgruppen er nye som erfarne plejefamilier, uanset om
de er almene-, forstærkede- og specialiserede
plejefamilier, aflastningsfamilier, netværksplejeforældre
og andre med interesse for dette område.

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

Al erfaring viser:

At dette er en meget krævende opgave, der stiller krav
til plejefamiliens refleksionsevneviden, 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 der i de senere år er sket en bevægelse, hvor flere
af de børn der anbringes ved en plejefamilie, kommer
med mere komplekse problemstillinger.
Problemstillinger der ikke tackles med almindelige
pædagogiske tiltag – men snarere med en styrket
mentaliseringsevne og sensitivitet over for plejebarnets
behov, forhold der kan understøttes af en større indsigt
og viden om børn med/ og i komplekse
problemstillinger.

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

Det, at deltage i et længevarende uddannelsesforløb
betyder, at deltagerne får viden og redskaber og
mulighed for at dele og udveksle erfaringer med andre
plejefamilier på et dybere og mere kvalificerende niveau.

Uddannelsen vil sikre den enkelte plejeforældreers viden,
refleksionsevne, handlemulighederværktøjer, og
mulighed for få nye vinkler på sin egen rolle som
plejeforældre med henblik på fremme plejebarnets og
hele familiens trivsel.

Hvorfor PUP?
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PUP er bygget op af pædagogiske AMU-uddannelser og
målrettet plejefamilier. Uddannelsen udbydes som en
deltidsuddannelse på 2 år.

Uddannelsen er delt op i 3 fællesmoduler og 1
specialiseringsmodul, der kan vælges mellem 3 forskellige
specialiseringsmoduler.

Hvert modul er på 17-20 dage, der afholdes inden for et
halvt år.

Den enkelte undervisnings dag starter kl. 9.00 og slutter
senest kl. 14.35.

Deltagerne vælger frit, hvor mange moduler de ønsker at
deltage på.

Nedenfor kan du se  de 3 fællesmoduler, du skal tage, og
de 3 specialiseringsmoduler,  du kan vælge.

Fællesmoduler
Tidsplan Modul Fokus
17 dage fordelt
på 6 måneder

1 Plejebarnet

18 dage fordelt
på 6 måneder 2

Plejefamiliens relationer og
samarbejde

19 dage fordelt
på 6 måneder

3 Hjernen og kroppen

Specialiseringsmoduler
Tidsplan Modul Fokus
19 dage 1 Teenageren i plejefamilien

15 dage 2 Behandlingskrævende børn
og unge i plejefamilien

18 dage 3 Kommunikation og
supervision

Uddannelses opbygning
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Modul 1: Plejebarnet (17 dage)
Viden om børns udvikling og især anbragte plejebørn er i
fokus på dette modul. Vi starter med at tematisere
plejebørn i udsatte positioner og de retlige rammers
betydning for dit arejde i plejefamilien,  og giver
muligheder for konkret refleksion over, hvordan disse to
komponenter kan give sig til udtryk i hverdagens
udfordringer.

Modulet kommer også omkring livshistoriens betydning
for plejebarnet – og du lærer om en række forskellige
metoder til at arbejde med livshistorie sammen med dit
plejebarn.

Mentalisering inddrages som metode til at øge
plejefamiliens forståelse for, hvor vigtigt det er, at de
styrker egne mentaliserings-kompetencer.

Et særligt afsæt i modulet er på betydningen af
tilknytning for plejebarnets trivsel og udvikling af
mentalisering, plejeforældrenes tilknytningsadfærd og
plejebarnets mulighed for at bevare sin oprindelige til
sine biologiske forældre.
Der arbejdes med følgende AMU-mål:

Arbejdet med børn i udsatte positioner (22,2 timer, 4
dage)
 Anbragte børns udvikling (14,8 timer, 3 dage)
 Arbejdet med anbragte børns livshistorie (14,8 timer, 3
dage)
Mentalisering i omsorgs- og relations arbejde (22,2
timer fordelt på 4 dage)

De retslige rammers betydning for plejefamilien (14,8
timer fordelt på 3 dage)

Modul 2: Plejefamiliens relationer og
samarbejde (18 dage)
Som plejefamilie oplever du, at der bliver stillet store krav
til  dig og din partners samarbejds- og
kommunikationskompetencer. Du og din partner  skal
kommunikere godt og forståeligt med:

jeres plejebarn/plejebørn
jeres egne børn
de professionelle i kommunen, de Socialetilsyn, skoler,
dagtilbud/fritidsordninger, behandlingssteder mfl.
plejebarnets biologiske familie/øvrige netværk.

Derfor sætter modul B fokus på at tilvejebringe eller
støtte gode relations- og kommunikative kompetencer
hos dig og de andre deltagere med følgende AMU-mål:

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (37 timer,
8 dage)
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn (14,8 timer,
3 dage)
Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk (14,8
timer, 3 dage)
Dokumentation og evaluering i pædagogisk arbejde
(22,2 timer 4 dage).

Modul 3: Hjernen og kroppen (19 dage)
Modul 3 har fokus på forholdet mellem hjerne, krop og
omgivelser - og den betydning det har for plejebarnet og
dig som plejeforælder. Vi ser på den stigende
diagnosticering af anbragte børn, og hvad der ligger bag
de forskellige diagnoser som autisme og ADHD, Tourettes
Syndrom og hvilke anerkendte metoder, der findes til at
styrke plejebørn med dette afsæt. Ligeledes kan du lære
noget om forskellige måder at håndtere urolig adfærd i
plejefamilien. På modul 3 får du således mulighed for at
dykke ned i nyere specialpædagogiske metoder med
følgende AMU-mål:



Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
(22,2 timer, 4 dage)
Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal (14,8
timer, 3 dage)
Mennesker med udviklings og adfærdsforstyrrelse
(22,2 timer, 4 dage)
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 (22,2 timer, 4
dage)
Læringsmiljø, motorik, sansning og bevægelse 2 (22,2
timer 4 dage).

Specialiseringsmoduler
For at fuldføre uddannelsen vælger deltageren ét af de 3
specialiserende moduler.

Specialiseringsmodul 1: Teenageren i
plejefamilien (19 dage)
Cirka 2/3 af alle anbragte børn er over 12 år. Derfor er
teenage-tiden og de eksistentielle, udviklings og
kommunikative aspekter, der hører til denne periode i
livet vigtige at tematisere. Hvad betyder udviklingen fra
puberteten til voksen for et plejebarn, og hvordan
håndterer og støtter du i plejefamilien denne udvikling
bedst muligt? Modulet er opbygget af følgende AMU-
mål:

Unge i udsatte positioner (22,2 timer, 4 dage)
Arbejdet med plejebørn i puberteten (14,8 timer, 3
dage)
Sociale medier i børne- og ungdomskulturen (22,2
timer, 4 dage)
Børn og seksualitet (22,2 timer, 4 dage)
Anbragte børn og unge med rusmiddelbrug (22,2
timer, 4 dage).

Specialiseringsmodul 2: Behandlingskrævende
børn og unge i plejefamilien (15 dage)
Mange børn, der anbringes i en plejefamilie, vil i større
eller mindre grad være behandlingskrævende på
baggrund af omsorgssvigt og mange oplevelser af tab,

sorg og krise. Plejebørnenes opvækst kan have været
præget af vold, misbrug, sygdom og kriminalitet
afhængig af den konkrete livshistorie og alder ved
anbringelsen.

Du får på modulet rammerne for at opnå kompetence til
at rumme egne og plejebarnets følelser i de svære
situationer. Du får mulighed for at dykke ned i flere
temaer, som omhandler det behandlingskrævende
plejebarn og det, der vedrører, de problematikker, der
kan opstå i forbindelse med mulige behandlingsbehov.

Du har måske i din plejefamilie behov for at forholde dig
til:

misbrug hos plejebarnet, dets kammerater
angst, tvangstanker eller selvskade hos dit plejebarn
meget stressfølsom og traumebaseret adfærd hos
plejebarnet
at plejebarnet eller dets kammerater udviser
problemskabende adfærd
plejebarnet viser andre fysiske eller mentale
sygdomme.

På modulet får du mere viden, der styrker din
refleksionsevne til at matche de komplekse forhold
omkring dit plejebarn og i plejefamilien.

Modulet er opbygget af følgende AMU-mål:

Støtte ved selvskadende adfærd 22,2 timer over 4
dage (22,2 timer, 4 dage under udvikling)
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
(22,2 timer, 4 dage)
Sorg og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område (37
timer, 8 dage, inklusive netopgave)
Børn og unge med angst (14,8 timer, 3 dage).
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Specialiseringsmodul 3: Kommunikation og
supervision i plejefamilien (18 dage)
På dette modul arbejde du med anerkendende
kommunikation, konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
og kollegial supervision.

Hermed får du mulighed for at styrke din indsigt i din
egne kompetencer og du får løbende mulighed fpr at
styrke og bruge dialogen som udviklingsværktøj både i
forhold til samarbejdet med tilsyn, kommune, skole og
dagtilbud og andre professionelle omkring plejebarnet og
i arbejdet med at støtte plejebarnet i dets
identitetsdannelse og evne til at indgå i samspil med
andre.

Derudover kan det være  vigtigt for stort set alle
plejeforældre at få muligheden for at skabe netværk med
andre plejefamilier, så man kan udveksle erfaringer og
aflaste hinanden. På dette modul tematiseres derfor,
hvordan man kan bruge sine plejefamilie-kollegaer til at
supervisere, og du får konkrete anvisninger til hvordan.

Det er målsætningen og håbet med netop dette forløb, at
deltagerne danner et netværk, som kan fortsætte med at
eksistere og måske blomstre efter endt uddannelse. Der
er valgt følgende AMU-mål til dette formål:

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (22,2
timer, 4 dage)
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet (37
timer, 7 dage)
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (37 timer, 7
dage.

Forbehold for ændringer:
Der sker hele tiden ændringer i De pædagogiske
Arbejdsmarkedsuddannelser. Vi tager derfor forbehold
for ændringer i de enkelte modulers indhold og længde.



Praktiske informationer
Her udbydes uddannelsen:
I 2018 er uddannelsen udbudt af UC Syd i Odense,Esbjerg,
Kolding, Åbenrå, Holbæk, Køge og Næstved
VIA udbyder den i Viborg og Holstebro
Vi arbejder hele tiden på at udbyde uddannelsen nye
steder.

Nye hold forår 2019
PUP modul 1 på Campus Kolding
Start: torsdag den 21. februar og afholdes torsdage i
ugerne 8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26
Daglig undervisningstid: Undervisningstiden varierer for
de enkelte fag dog vil alle blive afholdt indenfor
tidsrummet kl.9.00 - senest 14.33

Tilmelding på: www.efteruddannelse.dk
skriv kviknummer i søgefeltet
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2019
Kviknummer: 561423PUP-M1-K2019

Vi forventer at starte nye hold efteråret 2019 i Hillerød og
Nykøbing Falster. Der vil blive afholdt info-møder i maj
ved PLF og UC Syd

Kontakt:
Studiesekretær Hanne Gerhardt
Hger@ucsyd.dk
7266 3144
eller uddannelseskoordinator
Hildur Edelberg
Hmed@ucsyd.dk
7266 3121

Pris:
Uddannelsen er gratis for målgruppen – deltagere med
erhvervsuddannelse eller ufaglærte.
Prisen for selvbetalere:
Priserne for modulerne er ca. 7000 kr. pr modul.
Deltagere med en videregående uddannelse skal betale
fuld pris. Deltagere med en videregående uddannelse
kan ansøge den anbringende kommune om at dække
kursusafgiften.

Bevis:
Deltagerne får AMU- beviser på de enkelte
kompetencemål og et samlet bevis for hvert modul.
Når deltagerne har tilegnet sig de 3 grundmoduler samt
et specialmodul får de et samlet uddannelses bevis på at
have gennemført PUP.
Man er derudover velkommen til at tage alle
specialemoduler og vil få AMUbeviser og
specialmodulbeviser.

Hvad er en Professionshøjskole?
Professionshøjskolerne varetager uddannelse for
mellemlange, videregående uddannelser, hvor de
studerende uddanner sig til en bestemt profession
eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske m.fl.
Professionsskolerne udbyder også videre- og
efteruddannelse indenfor professionsuddannelsernes
område.

De pædagogiske AMU uddannelser er en del af det
efteruddannelses tilbud der udbydes på
Professionshøjskolerne VIA og UC SYD.

Hvem er Plejefamiliernes Landsforening?
Plejefamiliernes Landsforening, er en forening for
plejefamilier i Danmark. Foreningen er frivillig og drives
af aktive plejefamilier.

ucsyd.dk


