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Det socialpædagogiske område

Omsorgsmedhjælpere - arbejdet med udviklingshæmmede
- Grundkursus

Det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede stiller store
krav til den enkelte medarbejders faglige viden og indsigt. Særligt
vigtigt er det at have fokus på de pædagogiske metoder, så alle
medarbejdere kan bidrage til borgerens udviklingsforløb og livskvalitet.

Mål
Målet med uddannelsen er, at du
• med baggrund i erfaring med udviklingshæmmede kan beskrive
og begrunde dit pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte
bruger og gruppen
• kan formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende
• kan reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i
kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte,
vejledning og indflydelse på egen hverdag
• aktivt kan indgå i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels
ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for
sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige
opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse
af livskvalitet
• får viden om lovgrundlaget for området, kender egne rettigheder
og pligter og kan anvende denne viden i dit daglige arbejde

Evaluering fra tidligere kursister:
„Kurset har beriget mig med viden om hjernen, dysfunktioner og
givet mig redskaber i mit daglige arbejde med beboerne.“
„Blevet klædt på til at arbejde mere i dybden med den enkelte
borger“

Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 nerkendende kommunikation og samarbejde
A
Etik
Neuropædagogik
Gentle Teaching
Udviklingshæmmede og seksualitet
Socialpsykiatri
Magt og omsorg
Forældre-/pårørendesamarbejde
Udviklingshæmmede og psykiatriske lidelser

Form
Kurset tilrettelægges i en vekselvirkning mellem teori og praksis.
Den teoretiske del vil være planlagt med gruppearbejder og cases,
fremlæggelser, refleksion samt logbog. Dine egne erfaringer fra din
pædagogiske praksis inddrages i undervisningen. I perioden mellem de 2 undervisningsforløb vil du arbejde med en opgave i egen
praksis.

Målgruppe
Kurset henvender sig til omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pgu’ere, social- og sundhedsassistenter samt social- og
sundhedshjælpere.

varighed
14 dage.
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