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Arbejde med sindslidende med mis-
brugsproblemer

Du får viden om diagnoser, årsager, reakti-
oner og behandlingsformer, således at du 
kan varetage pleje- og omsorgsopgaver 
for sindslidende borgere med misbrugs-
problemer. Du får værktøjer til at kom-
munikere hensigtsmæssigt i samarbejdet 
med den sindslidende. Du får viden om 
metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser, 
så du kan udvikle relationer til borgeren 
med henblik på at fastholde denne i et 
konstruktivt samarbejde, der kan medvirke 
til et forbedret hverdagsliv og forbedret 
livskvalitet hos den sindslidende misbruger. 

Varighed: 5 dage 
Målnr.: 40599

Mennesker med udviklingshæmning 
og rusmidler

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan 
du mindsker skader og forebygger udviklin-
gen af et rusmiddelmisbrug hos mennesker 
med udviklingshæmning og deres omgivel-
ser. Efter uddannelsen kan du lægge op til 
og invitere til pædagogiske aktiviteter, der 
understøtter borgerens trivsel og funkti-
onsniveau.

Varighed: 3 dage 
Målnr.: 44863

Neurorehabilitering af senhjerne-
skadede

Du får viden, så du kan anvende neuro-
pædagogiske rehabiliteringsmetoder i 
indsatsen med rehabilitering af senhjer-
neskadede for at sikre borgerens bedst 
mulige fysiske, psykiske, kognitive og 
sociale funktionsevne. I det arbejde kan 
deltageren tage udgangspunkt i den 
senhjerneskadedes diagnose og indgå i et 
tværfagligt samarbejde. 

Varighed: 3 dage
Målnr.: 40821

Reflektionsmetoder i den pædago-
giske praksis

Efter kurset kan du, gennem brugen af 
reflestionsmetoder, 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

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 ide-
er til vilke indsatser, aktiviteter og metoder, 
der kan anvendes i den pædagogiske praksis 
i arbejdet med børn i udsatte positioner.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48726

Mennesker med funktionsnedsættelse 
og psykisk lidelse

På denne uddannelse får du viden om 
psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos 
borgere, der har en kognitiv funktionsned-
sættelse. Du lærer at iagttage og handle 
på tegn på psykiske lidelser, ligesom du 
lærer at dokumentere, videregive og sam-
arbejde i forhold til dette. Efter uddannel-
sen vil du gennem relationsarbejdet med 
borgeren kunne handle trivselsfremmende.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48216

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 afstemte relationer til 
borgere med kognitive funktionsnedsættelser 
og problemskabende adfærd, og herigen-
nem skabe en trivselsfremmende indsats, 
der minimerer problemskabende adfærd og 
magtanvendelser i det pædagogiske arbejde 
og har  forståelse for de grundlæggende princip-
per 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 håndte-
re 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

Voldsforebyggelse, konfliktløsning 
og udvikling

Formålet med uddannelsen er, at perso-
nale, der er beskæftiget med klienter, hvor 
muligheden for voldsudøvelse fra klientens 
side er til stede, får redskaber, der giver 
dem mulighed for at håndtere volden på 
en sådan måde, at klientens udviklingsper-
spektiv fastholdes.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 44886

Mentalisering i omsorgs- og relati-
onsarbejde

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 begrev. 
Du lærer at se bag om adfærden og at 
være opmærksom på din egen rolle, samt 
betydningen af en varierende entalise-
ringsevne.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 48670

• Basismodul (11 dage)
• Overbygningsuddannelse (12 dage)

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

I 2019 udbydes basismodulet samt  
overbygningsuddannelsen. 
Hvis du er interesseret i at vide mere om 
specialmodulerne skal du kontakte sekre-
tariatet på tlf: 87412610 .

Social- og specialpædagogik



Kurser 2019 - Socialpædagogisk og fysisk og psykisk handicap  

Mennesker med udviklings- og 
adfærdsforstyrrelser

Efter uddannelsen kan du med afsæt i 
kendskab til den enkelte borger 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 
pædagogisk arbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en 
neuropædagogisk tilgang som et redskab 
i det pædagogiske arbejde med borgerne. 
Uddannelsen giver dig indblik i hjernens 
funktioner og sanseintegration. Du lærer at 
tage afsæt i den enkeltes behov, forud-
sætninger og udviklingsmuligheder i tilret-
telæggelsen af det pædagogiske arbejde 
samt at reflektere over betydningen af din 
egen adfærd i samspillet

Varighed: 3 dage
Målnr.: 44859

Forflytningsvejleder

Uddannelsen gør dig i stand til at vejle-
de i forflytning på baggrund af analyse 
og vurdering af forflytninger, således at 
motivation til forandring og udvikling øges 
i den forflytningsmæssige praksis. 

Varighed: 6 dage
Målnr.: 40935

Medicinadministration
- pædagogisk personale

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt 
administrere medicin til den enkelte bor-
ger/patient. Du kan observere og handle 
hensigtsmæssigt på forandringer på 
baggrund af viden om medicinens virkning, 
bivirkning og interaktion samt søge viden 
herom i sundhedsprofessionelle databaser. 
Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede 
hændelser i forbindelse med medicinadmi-
nistration.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 48101

Injektion af medicin
 - sosu-assistenter

Efter uddannelsen kan du udføre sub-
kutan og intramuskulær injektion af almen 
somatiske læremidler og mest anvendte 
psykofarmaka. Du kan vælge injektions-
sted og -teknik og informere borgeren 
om dine handlinger, og du har kendskab 
til virkning og bivirkning ved subkutan og 
intramuskulær injektion af lægemidler. 
Du kan desuden gennemføre en injektion 
hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Varighed: 1 dag
Målnr.: 47968

Farmakologi i psykiatrien
 - sosu-assistenter

På uddannelsen får du kompetencer til at 
administrere psykofarmaka. Du får øget 
viden om medicinens virkninger og bivirk-
ninger samt om farmakokinetik og farma-
kodynamik, således at du kan observere 
borgeren/patienten og handle hensigts-
mæssigt på eventuelle forgiftningstilstan-
de. Du får ligeledes viden om medicinpæ-
dagogik i forhold til compliance.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 48102

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er 
en videreuddannelse for bl.a. social- og 
sundhedsassistenter, der ønsker at udvikle 
kompetencer til at kunne løse arbejdsop-
gaver på et mere kompetent niveau eller 
til at varetage jobfunktioner, som f.eks. 
koordinator, nøgleperson, projektleder 
eller lignende.
Uddannelsen består af en række moduler, 
som kan vælges enkeltvis, eller du kan væl-
ge at tage hele uddannelsen.

Moduler udbydes som deltidsundervisning 
med undervisning 1 dag om ugen i 9 uger 
eller som netbaseret undervisning. 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med 
VIA University College og tilmelding foregår 
på www.via.dk.

Moduler
Professionel praksis (10 ECTS)
Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS) 

Multikompleksistet i praksis (10 ECTS)
Innovativ praksis (10 ECTS) NY
Sammenhængende forløb (10 ECTS)
Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)
Demens (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Alle moduler udbydes i 2019.  Se datoer på 
www.sosuoj.dk eller ring på tlf. 8741 2604.

Se datoer på www.sosuoj.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-godtgørelse.

Forudsætning for VEU-godtgørelse 
er, at der er tale om et løntab eller 
en tabt arbejdsmulighed. Ansøg-
ning 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 pædagogiske område er nor-
malt gratis at deltage i, dog skal 
deltagere med uddannelse over 
erhvervsuddannelsesniveau betale 
deltagerbetaling. Pris oplyses på 
skolen.

Vær også opmærksom på, at virk-
somheder 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 holdop-
fyld.

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

Kursuskoordinator 
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 realkompe-
tencevurdering (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.
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område


