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12 timers førstehjælp med bevis

Indhold
Du lærer, hvad du skal gøre, hvis du bliver vidne til en
alvorlig ulykke på arbejdspladsen, i trafikken eller
hjemme.
Du bliver undervist i, hvad du skal gøre ved pludselig
sygdom og mindre uheld i dagligdagen.

Hvornår
10. marts 2018 – 6 timer
13. marts 2018 – 3 timer aften
20. marts 2018 – 3 timer aften
Pris: deltagerbetaling for alle kr. 799,-

Indhold:
- at organisere førstehjælp
- at give kunstigt åndedræt
- at give hjertemassage til både voksne og børn
aflåst sideleje
- at standse livstruende blødninger
- nødflytning
- at håndtere forbrændinger, forfrysninger og ætsninger
- el-ulykker og forgiftninger
- hjernerystelse og kraniebrud
- knoglebrud, forstuvninger og ledskred
småskader
- pludselig sygdom

Tilmeldingsfrist
14. februar 2018

Tilmelding til
Hanne Gerhardt
hger@ucsyd.dk

Supplerende  førstehjælp - 42730

Mål
Efter uddannelsen kan du:
Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare
hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og
fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft
til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en
person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge
en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende
blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Varighed
3,4 timer

Hvornår
10. april 2018.
Kl. 18.00 – 21.20.

Kviknummer
56142342730-0118.

Tilmeldingsfrist
1. marts 2018.

Tilmelding på
www.efteruddannelse.dk.

Pris
Deltagerbetaling kr. 47,- for målgruppen (til og med en
erhvervsrettet uddannelse). Kr. 463,- udenfor målgruppen
(har en videregående uddannelse).

Bevis
Der udstedes AMU-bevis.

Førstehjælp
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Børn og natur - 44771

Efter uddannelsen kan du som del af det pædagogiske
arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen,
herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb,
naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin.

Du kan planlægge og i samarbejde med børnene
igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan medvirke
til at give børnene forståelse for og erfaring med den
verden, der omgiver dem ved at skærpe børnenes
nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og
eksperimentering.

Du kan bruge opslagsværker og teknologiske
hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af
eget forhold til naturen i rollen som professionel voksen.

Hvornår

21. april 2018 kl. 08.00 – 15.24
3. maj 2018 kl. 18.15 – 21.30
24. maj 2018 kl. 18.15 – 21.30
26. maj 2018 kl. 08.00 – 15.24
31. maj 2018 kl. 18.15 – 21.30
2. juni 2018 kl. 08.00 – 21.30
21. juni 2018 kl. 18.15 – 21.30

Kviknummer
Kviknummer: 56142344771-0118.

Tilmeldingsfrist
12. marts 2018.

Tilmelding hvor
Tilmelding på: www.efteruddannelse.dk.

Pris
Pris: Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse). Kr. 3148,- udenfor målgruppen (har en
videregående uddannelse).

Bevis
Der udstedes AMU-bevis.

Børn og natur
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Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde - 44859

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk
tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med
børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens
funktioner, udvikling, og sanseintegration kan du
observere barnet samt inddrage denne viden og
observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske
arbejde.

I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes
behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt
reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet
med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan
deltageren videregive relevante observationer til kolleger,
pårørende og andre professionelle omkring barnet/den
unge/den voksne.

Hvornår
27/10, 3/11, 10/11 - 2018

Kviknummer
56142344859-0118

Tilmeldingsfrist
20/9-2018

Tilmelding på
www.efteruddannelse.dk

Pris
Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse). Kr. 1981,- udenfor målgruppen (har en
videregående uddannelse).
Der udstedes AMU-bevis.

Arbejdet med for tidligt fødte børn –
40993

Efter uddannelsen kan du 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.

Du kan udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte
barn i dagtilbuddet. Du kan medvirke til at understøtte
det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og
sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.
Endvidere kan du observere det for tidligt fødte barn i
forhold til senfølger, videregive observationerne til
forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med
dem om den daglige understøttelse af barnet. Du kan
medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til
de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Hvornår
1/9, 8/9 og 15/9

Kviknummer
56142340993-0118

Tilmeldingsfrist
6. august

Tilmelding på
www.efteruddannelse.dk

Pris
Gratis for målgruppen (til og med en erhvervsrettet
uddannelse). Kr. 1981,- udenfor målgruppen (har en
videregående uddannelse).
Der udstedes AMU-bevis.

Ny viden. Ny kunnen.
Ny hverdag.



Kontaktoplysninger:

Anders Stig Berthelsen
asbe@ucsyd.dk
Telefon: 72663032

Hanne Gerhardt
hger@ucsyd.dk
Telefon: 7266 3144

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Undervisere:

Anton Andersen, Førstehjælp

Dag Njaa Isene, Børn og natur, aftener

Nanett Borre, Børn og natur, lørdage

Lene-Theresa Hansen, Neuropædagogik

Lene-Theresa Hansen og Nanett Borre, For tidligt fødte
børn

ucsyd.dk


