
 

 Kursuscenter SOSU Sjælland 

Selandia Park 6 - 4100 Ringsted 

Tlf. 57 68 01 00 - suje@sosusj.dk 

 

 
AMU-kurser på forløbet 
 

 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder - 45747 

 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien - 40938 

 NYT! Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 44859 

 Samarbejde med pårørende til døgnanbragte unge og voksne - 40627 

 Arbejde med recovery i psykiatrien - 40597 

 Børn og unge med adfærds– og kontaktforstyrrelser -  40630 

 Planlægning af pædagogiske aktiviteter - 44431 

 Arbejdet med anbragte børns livshistorie - 40624 

 Arbejdet med værdibaserede arbejdspladser - 45368 

 Kommunikation i teams - 45366 

 Kollegial supervision - 40144 

 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - 44886 

 Arbejde med sindslidende med misbrug - 40599 

 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - 44331 

 Interkulturel pædagogik - 42659 

 Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde - 40142 

 Implementering af handleplaner - 40138 

 Børn og unge med psykisk syge og misbrugende forældre - 40961 

 NYT! Anbragte børn og unge med rusmiddel misbrug - 47871 

 Måltidet i det pædagogiske arbejde - 44800 

 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed - 40962 

 NYT! Seksualitet og handicappede - 40937 

 

 

 

 
 

 

 

Arbejder du på døgninstitution 
eller et opholdssted? 

Så er denne kursusrække, hvor du kan kombinere  
uddannelse og arbejde - noget for dig!! 

 
Nyt hold starter 27. oktober 2014 

                  - med 3 nye AMU-kurser! 
Kursuscenter 
sosusj.dk/kc 



 

 

 
 

 

Faglig styrke til dig inden for: 
 

 Socialpædagogik 

 Psykiatri 

 Kommunikation 

 Psykologi 

 Voldsforebyggelse /  

 Konflikthåndtering 

 Lovgivning 

 

Du får kompetencer indenfor: 
 

 Pædagogik 

 Aktiviteter med og for børn og 
unge  

 Kommunikation og samarbejde  

 Børns og unges udvikling  

 Sundhedsfremme og sygdomsfore-
byggelse ift. børn og unge  

 Interkulturel pædagogik  

 Dokumentation og evaluering  

 Medarbejderen og arbejdspladsen  

 Psykiatri og misbrug  

 
 

 

Du kan komme med på det 8. hold - og få: 

 

- integration mellem viden, færdigheder og kompetencer i tæt samspil med din   

   egen praksiserfaring  

 

- mulighed for at bruge de nye færdigheder på din arbejdsplads - og med det   

  samme se effekten i praksis! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indhold - se bagsiden! 

 

Uddannelsesperiode 

27. oktober 2014 – 16. november 2016 

 

(se alle datoer på www.sosusj.dk) 

 

Undervisningssted 

SOSU Sjælland  

Selandia Park 6, 4100 Ringsted 

 

 
 

 

Info og tilmelding 

 

Du har undervisning ca. en uge om måneden. Du kan søge VEU– og transportgodtgørelse 

 

Deltagerbetaling for hele uddannelsen er cirka kr.  900,- for faglærte og ufaglærte 

 

Du kan tilmelde dig hos Susanne Jensen, mail: suje@sosusj.dk og tlf. 57 68 01 00, tast 2!  

 

 
Byg bro mellem  

uddannelse  
og arbejde… 

Vil du med  
over broen? 

 

 


