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Pædagogisk 
arbejde med børn 
og unge 



Børns motorik, sansning og bevæ-
gelse

Målet med kurset er, at du kan forstå 
betydningen af børns udvikling af krop, 
sanser og bevægelse for at fremme 
barnets dannelse, trivsel og udvikling i 
børnefællesskaber. Du kan anvende viden 
om børns sansemotoriske udvikling til at 
understøtte hele barnets udvikling og 
trivsel. Du kan iværksætte initierede be-
vægeaktiviteter, der tager udgangspunkt i 
børnegruppens aktuelle udviklingsniveau, 
motoriske kompetencer og bevægeglæde.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48734

Læringsmiljø, børns motorik, sanser 
og bevægelse

Med afsæt i viden om brede læringsmål 
og læringsmiljøets betydning, vil du kunne 
etablere inspirerende og udfordrende læ-
ringsmiljøer, der giver børnene de bedste 
betingelser for at bruge krop og sanser så 
alsidigt som muligt. Du vil være i stand til 
at identificere børn som har sansemoto-
riske udfordringer, give dig en viden om, 
hvilken støtte det enkelte barn har brug 
for, og hvordan du i samarbejdet med 
forældre kan fremme og facilitere denne 
proces.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48735

Børns sproglige udviklilng

Efter kurset vil du, med afsæt i viden om 
barnets verbale og nonverbale sprogudvik-
ling, kunne etablere inspirerende og udfor-
drende læringsmiljøer, der giver børnene 
de bedste betingelser for at udvikle et 
nuanceret, selvstændigt og kreativt sprog 
samt evne til at kommunikere om deres 
følelser og oplevelser i fællesskabet.

Varighed: 2 dage 
Målnr.: 48731

Børn med sproglige udfordringer

Målet er, at du efter kurset har indsigt i 
de mest udbredte årsager til verbale og 
nonverbale sprogvanskeligheder og kan 
herigennem bidrage til at vurdere, hvilke 
børn der har brug for særlig støtte og har 
redskaber til at iagttage børnenes evne 
til at udtrykke sig og kan derigennem 

medvirke til at vælge den støtte, som det 
enkelte barn har brug for. Du får kendskab 
til den lovpligtige sprogvurdering og kan 
gennem dialog og lege medvirke til at 
stimulere sprogudviklingen hos de børn, 
hvis sprogudvikling kræver særlig støtte og 
du kan indgå i dialog og samarbejde med 
kolleger, forældre og talepædagoger om 
at styrke børnenes sprogudvikling.

Varighed: 3 dage 
Målnr. 48733

Forældreinddragelse i pædagogisk 
dagtilbud

Efter kurset kan du, ud fra de tanker og 
intentioner der ligger til grund for den styr-
kede læreplan, arbejde systematisk med 
forældreinddragelse som en grundlæggen-
de dimension i den pædagogiske praksis, 
og arbejde bevidst med forældreinddra-
gelsens betydning for det enkelte barn og 
børnegruppen. Der tages udgangspunkt i, 
at deltageren opnår viden om og forstå-
else for de værdier, intentioner og krav til 
forældreinddragelse, der ligger til grund for 
den styrkede læreplan, og dagtilbuddets 
formulerede mål og forventninger.

Varighed: 4 dage
Målnr.: 48730

Den styrkede pædagogiske læreplan

Efter kurset har viden om og forståelse for 
intentionen bag en styrket pædagogisk 
læreplan som ramme for det pædagogi-
ske arbejde og kan på denne baggrund 
analysere og justere hverdagens praksis og 
du vil kunne tilrettelægge et fysisk, psykisk 
og æstetisk læringsmiljø, som fremmer 
børnenes dannelse, trivsel, udvikling og 
læring og være opmærksom på egen rolle 
heri, på gabbrund af indsigt i en bred 
læreplansforståelse. Du får endvidere viden 
om hvordan børneperspektivet undersø-
ges og inddrages i tilrettelæggelsen af 
den pædagogisk praksis og kan frem-
me deltagelsesmuligheder for alle børn 
i børnefællesskabet gennem forståelse 
for forudsætninger både hos det enkelte 

barn og gruppen af børn, herunder børn 
i udsatte positioner og om meningsfuld 
dokumentation og evaluering som metode 
til vurdering og videreudvikling af den 
pædagogiske praksis, der inddrager børne-
perspektivet og understøtter kvaliteten i 
de pædagogiske processer.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48384

Tidlig opsporing 
- børn i udsatte positioner

Du får viden til at inddrage børns sanse-
motoriske udvikling i det daglige pædago-
giske arbejde ud fra kendskab til motorik-
kens betydning for barnets udvikling på 
alle områder, så der bliver en sammen-
hæng mellem LEG og LÆRING. 

Varighed; 2 dage
Målnr: 48668

Arbejdet med børn i udsatte
positioner

Efter kurset kan du i arbejdet med børn i 
udsatte positioner, anvende viden om de 
mekanismer, der fremmer børns (0-12 år) 
muligheder for deltagelse i et inkluderende 
miljø i en given kontekst. Du får konkrete 
ideer til hvilke indsatser, aktiviteter og 
metoder, der kan anvendes i den pædago-
giske praksis i arbejdet med børn i udsatte 
positioner og deres familier.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48726

Mentalisering

Efter kurset kan du anvende en menta-
liserende tilgang som en metode i det 
fagprofessionelle arbejde med børn, unge 
og voksne. Kurset giver dig indblik i menta-
le tilstande og mentalisering som begreb. 
Du lærer at se bag om adfærden og at 
være opmærksom på din egen rolle, samt 
betydningen af en varierende mentalise-
ringsevne.

Varighed 3 dage
Målnr.: 48670

Pædagogiske opgaver i dagtilbud



Kurser  2019 - Børn og Unge

Brede læringsmål og evaluering af 
læringsmiljøet

Målet med kurset er, at du efterfølgende 
med udgangspunkt i brede læringsmål 
kan analysere og reflektere over egen 
praksis, og på baggrund heraf tilrettelæg-
ge et læringsmiljø, der støtter børnene i 
at udvikle sociale, personlige, kropslige 
og kognitive kompetencer på tværs af de 
seks læreplanstemaer Du kan ligeledes 
arbejde med meningsfuld dokumentation 
og praksisnære evalueringsredskaber som 
metode til vurdering og videreudvikling af 
læringsmiljøet   

Varighed: 2 dage
Målnr.: 48725

Reflektionsmetoder i den pædago-
giske praksis

Efter kurset kan du, gennem brugen af 
refleksionsmetoder, arbejde med faglige 
refleksioner i din pædagogiske praksis og 
i samarbejde med andre. Du vil samtidig 
opnå styrkede refleksionskompetencer, der 
vil medvirke til, at du er i stand til at justere 
og udvikle den pædagogiske praksis.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48729

Børns kompetenceudvikling 0-5 år

Deltagerne kan indgå i en relation med 
det 0-5 årige barn ud fra en forståelse og 
respekt for barnets udtryk, livssituation og 
oplevelse af verden. Derved bidrager de 
til barnets udvikling af kompetencer og 
livskvalitet. De kan formidle observationer 
af barnet til kolleger og indgå i en faglig 
dialog om støtte og vejledning til det 
enkelte barn. De kan medvirke i dialogen 
med forældrene om det enkelte barns 
specifikke udviklingsforløb.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 44299

Mennesker med udviklings- og
adfærdsforstyrrelser

Efter uddannelsen kan du med afsæt i 
kendskab til det enkelte barn eller den 
unge med udviklings- og adfærdsforstyr-
relser og relaterede trivselsvanskeligheder 
se bag om adfærden og yde støtte til en 
trivselsfremmende social- og specialpæ-
dagogisk bistand.
Uddannelsen giver dig viden om adfærd 
og reaktionsmønstre ved de hyppigst 
forekommende udviklingsforstyrrelser 
såsom autisme med støttebehov (svarende 
til aspergers syndrom) og ADHD samt om 
relaterede adfærds- og trivselsproblemer.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 47981

Neuropædagogik som redskab i pæ-
dagogisk arbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en 
neuropædagogisk tilgang som et redskab 
i det pædagogiske arbejde med børn/
voksne. Du får indblik i hjernens funktioner 
og sanseintegration, og du lærer at tage 
afsæt i den enkeltes behov, forudsætnin-
ger og udviklingsmuligheder i tilrettelæg-
gelsen af det pædagogiske arbejde samt 
at reflektere over betydningen af din egen 
adfærd i samspillet.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 44859

Arbejdet med lavaffektive metoder
- Low Arousal

Målet er, at du med afsæt i en forståelse 
for konfliktminimering, ikke-konfrontation 
og forebyggende indsats med fokus på 
metoden Low Arousal,  kan skabe afstem-
te relationer til borgere med kognitive 
funktionsnedsættelser og problemska-
bende adfærd, og herigennem skabe en 
trivselsfremmende indsats, der minimerer 
problemskabende adfærd og magtan-
vendelser i det pædagogiske arbejde og 
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. At du 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.

Varighed: 2 dage
Målnr.: 48390

Praktikvejlederuddannelsen består af: 
• Basismodul (11 dage)
• Overbygningsuddannelse (12 dage)

Specialmoduler:
• Ajourføring (3 dage)
• Talent og EUX (2 dage)
• Særlig indsats (5 dage)

Se datoer på www.sosukurser.dk 



Find datoer og mange flere kurser 
Du finder datoer på omstående og en lang 
række flere kurser på www.sosuoj.dk.

Du kan også finde mange flere kurser og 
løbende læse om nye tiltag og nyheder på 
skolens hjemmeside: www.sosuojdk 

Her kan du finde et online kursuskatalog 
og en oversigt over alle de mange kurser, 
der er mulighed for at skræddersy til din 
arbejdsplads, eller som du kan forhåndstil-
melde dig. 

Tilmelding
Det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder 
medarbejdere digitalt via portalen: www.
efteruddannelse.dk

Øvrige kan også tilmelde sig på www.
efteruddannelse.dk eller ved at kontak-
te skolen. Vær opmærksom på regler for 
framelding og udeblivelse, som fremgår af 
skolens hjemmeside.

VEU-godtgørelse og tilskud
til transport
Personer, der tilhører den primære 
AMU-målgruppe, kan søge VEU-godtgø-
relse.

Forudsætning for VEU-godtgørelse er, at 
der er tale om et løntab eller en tabt ar-
bejdsmulighed. Ansøgning om tilskud skal 
ske digitalt via portalen:
www.efteruddannelse.dk

Adgang og pris
AMU-kurser er i princippet åbne for alle. 
Kurser udviklet specielt til det pædagogi-
ske område er normalt gratis at deltage i, 
dog skal deltagere med uddannelse over 
erhvervsuddannelsesniveau betale delta-
gerbetaling. Pris oplyses på skolen.

Vær også opmærksom på, at virksomhe-
der skal betale gebyr for en medarbejders 
udeblivelse eller for sen afmelding. For 
virksomheder, der ønsker hele hold, kan der 
også forekomme tillægspris for fleksibel 
tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld.

Kontakt
Kursuskoordinator,  
Afdeling i Aarhus
Dorte Lorenzen, Tlf. 8741 2604
dol@sosuoj.dk

Kursussekretær,  
Afdeling i Silkeborg
Mette Gamborg, Tlf. 8720 6117
mga@sosuoj.dk

Uddannelseskonsulent 
Maja Kellberg, tlf. 5154 1920
mak@sosuoj.dk

Uddannelseskonsulent 
Heidi Larsen, tlf. 2979 9315 
hel@sosuoj.dk

Uddannelseskonsulent 
Britta Andersen, tlf. 2399 7606 
bran@sosuoj.dk

Nyhedsmail
Ønsker du at modtage nyheder om efter- 
og videreuddannelse på SOSU Østjylland 
kan du tilmelde dig vores nyhedsmail via 
vores hjemmeside:
http://www.sosuoj.dk/efter-og-videreuddannelse/

Find os på Facebook: 
https://www.facebook.com/EVUsosuoj/

SOSU Østjylland

www.sosuoj.dk
Tlf.: 8741 2626

Her kan du også læse om mange andre 
kurser og uddannelser. Du kan også læse 
mere om, hvordan du kan få foretaget 
en realkompetencevurdering (RKV), eller 
hvordan din arbejdsplads kan få besøg af 
en konsulent eller rekvirere et kursus eller 
en temadag. 



 
Kursuskalender 2019 
Efter- og videreuddannelse på pædagogisk område

Startdato Titel Antal dage Kursusnr. 
afd. Aarhus

28.  januar 2019 Den styrkede pædagogiske læreplan 3 dage e19sa28011

31. januar 2019 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet 2 dage e19pa31011

11. marts 2019 Børns motorik, sansning og bevægelse 3 dage e19pa11031

14. marts 2019 Børns sproglige udvikling 2 dage e19pa14031

18. marts 2019 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 3 dage e19pa18031

25. marts 2019 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud 4 dage e19pa25031

23. april 2019 Børn med sproglige udfordringer 3 dage e19pa23041

13. maj 2019 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner 2 dage e19pa13051

27. maj 2019 Arbejdet med børn i udsatte positioner 3 dage e19pa27051

2. september 2019 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 3 dage e19pa02091

5. september 2019 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 2 dage e19pa05091

23. september 2019 Arbejdet som dagplejer 15 dage e19pa23091

23. september 2019 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 15 dage e19sa23092

28. oktober 2019  Børns kompetenceudvikling 0-5 år 5 dage e19pa28101

4. november 2019 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser 3 dage e19pa04111

18. november 2019 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 3 dage e19pa18111

Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus.



Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus.

Startdato Titel Antal dage Kursusnr. 
afd. Aarhus

Kursusnr. 
afd. Silkeborg

21. januar 2019 Praktikvejleder - overbygning 12 dage e19sa21011

11. marts 2019 Farmakologi i psykiatrien - sosu-assistenter 5 dage e19sa11031

18. marts 2019 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 3 dage e19pa18031

18. marts 2019 Voldsforebyggelse og konfliktløsning 5 dage e18sp18031

4. april 2019 Injektion af medicin 1 dag e19sa04041

8. april 2019 Praktikvejleder - basisforløb 11 dage e19sa08042

20. maj 2019 Forflytningsvejleder / vejledning i forflytning 6 dage e19sa20051

27. maj 2019 Arbejdet med børn i udsatte positioner 3 dage e19pa27051

2. september 2019 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 3 dage e19pa02091

2. september 2019 Praktikvejleder - overbyging 12 dage e19sa02091

9. september 2019 Praktikvejleder - basisforløb 11 dage e19sa09092

3. oktober 2019 Injektion af medicin 1 dag e19sa03101

28. oktober 2019 Forflytningsvejleder / Vejledning i forflytning 6 dage e19sa28101

4. november 2019 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser 3 dage e19pa04111

18. november 2019 Reflektionsmetoder i den pædagigoske praksis 3 dage e19pa18111

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis udbydes i samarbejde med VIA. Læs mere på vores hjemmeside: www.sosuoj.dk. 
Ønsker du hjælp eller yderligere information kontakt Dorte Lorenzen på SOSU Østjylland på mail: dol@sosuoj.dk eller tlf. 87412604.

 
Kursuskalender 2019 
Efter- og videreuddannelse på socialpædagogisk 
område


