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6 ugers jobrettet uddannelse på FOAs fagområder (marts 2019) 

Faggruppe/stillingsbetegnelse Kurser 

Køkkenmedhjælpere og 
køkkenassistenter 
 
Erhvervsgruppe: 
Hotel, restauration, køkken og 
kantine (positivlisten) 

Almen fødevarehygiejne  
Bæredygtig madfremstilling 
Danske madretter fra 1900-tallet 
Det nordiske køkken i madfremstilling 
Ernæring og sundhed (akademiforløb) 
Fødevarehygiejne og egenkontrol  
Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning  
Grundtilberedning i restaurant og kantine 
Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO  
Kvalitetsudvikling af måltider 
Ledelse af hygiejne og egenkontrol 
Mad til børn - sunde børn  
Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling  
Menusammensætning  
Måltidet i pædagogisk arbejde  
Måltidsplanlægning  
Måltidsplanlægning – småbørn 
Omlægning til økologisk madproduktion  
Planlægning af menu 
Prisberegning i den daglige madproduktion  
Reducering af madspild  
Råvarens egenskaber i madhåndværket  
Råvarer i køkkenet  
Smagen i centrum  
Tilberedning af varme og kolde køkken 
Tilberedningsmetoder i madproduktion 
Udvikling af nye retter 
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen  
Økologi i den daglige madproduktion  

Pædagog, pædagogiske assistent og 
pædagogmedhjælper 
 
Erhvervsgruppe: 
Pædagogisk, socialt og kirkeligt 
arbejde (positivlisten) 

Anbragte børns udvikling 
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde 
Arbejde med børn i udsatte positioner 
Arbejde med laveffektive metoder – Low Arousal 
Arbejdet med personer med autismespektertilstande  
Arbejdet som dagplejer 
Arbejdet som familieplejer 
Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet 
Børns kompetenceudvikling 0-5 år  
Børns motorik, sansning og bevægelse  
Børns sproglige udvikling 
Den styrkede pædagogiske læreplan 
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 
Dokumentation og evaluering i pæd./sosuarbejde 
Forebyggelse og sundhedsfremme 
Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 
Introduktion til pædagogisk arbejde 
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5  
Medvirken ved medicinadministration 
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser  
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 
Pædagogisk arbejde i SFO 
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner  
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Faggruppe/stillingsbetegnelse Kurser 

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde  
Sociale medier i børne- og ungdomskulturen  
Socialpædagogiske metoder (akademiforløb) 
Tidlig opsporing – børn i udsatte positioner 
Understøttende undervisning i skolen 
Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet 
Unge i udsatte positioner 
Voksenhandicap – aldring og demens 
Voksenhandicap – omsorg, sundhed og pædagogik 

Rengøringsassistenter og 
serviceassistenter 
 
Erhvervsgruppe: 
Rengøring, ejendomsservice og 
renovation (positivlisten) 

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejde  
Daglig erhvervsrengøring  
Ergonomi i rengøringsarbejdet 
Grundlæggende rengøringshygiejne  
Hospitalshygiejne  
Hygiejne og rengøringsteknologi 
Hygiejne på skoler og institutioner  
Materialekendskab og rengøringskemi 
Måling og vurdering af rengøringskvalitet  
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet  
Rengøringsmidler og materialekendskab  
Rengøringsudstyr og -metoder  
Service i rengøringsarbejdet  

Social- og sundhedshjælper 
 
Erhvervsgruppe: 
Sundhed, omsorg og personlig pleje 
(positivlisten) 

Akut nødhjælp til ældre og handicappede 
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde 
Borgere med misbrugsproblemer  
De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 
Ernæringsscreening i ældreplejen mm. 
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet 
Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven 
Innovation (sosu/pæd.): gennemførelse og formidling 
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm  
Magt og omsorg 
Medvirken til pleje af borgere med KOL 
Medvirken til rehabilitering  
Medvirken ved medicinadministration 
Neurorehabilitering af senhjerneskadede 
Omsorg for personer med demens 
Palliativ omsorg for mennesker med demens 
Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet 
Personer med demens, sygdomskundskab 
Praktisk hjælp til ældre 
Rehabilitering som arbejdsform  
Samarbejde med pårørende  
Samarbejde med ældre om gode kostvaner  
Socialt arbejde med demente borgere  
Sårpleje, medvirken ved sårpleje 
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 
Tidlig opsporing af sygdomstegn  
Træning af borgere i eget hjem 
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
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Faggruppe/stillingsbetegnelse Kurser 

Social- og sundhedsassistent 

 
Erhvervsgruppe: 
Sundhed, omsorg og personlig pleje 
(positivlisten) 

Alle kurser for social- og sundhedshjælpere + 
 
Arbejdet med sindslidende med misbrug 
Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 
Farmakologi i psykiatrien 
Injektion af medicin 
Kliniske opgaver i almen praksis  
Medicinadministration  
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 

Social- og sundhedsarbejde – Andre 
 
Erhvervsgruppe: 
Sundhed, omsorg og personlig pleje 
(positivlisten) 

Arbejdet som omsorgsmedhjælper 
Personlig hjælper og ledsager 

Tekniske serviceassistent 

 
Erhvervsgruppe: 
Rengøring, ejendomsservice og 
renovation (positivlisten) 

Affaldshåndtering - ejendomsservice  
Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice 
Drift af varmeanlæg, ejendomsservice  
Ejendommens installationer, ejendomsservice  
Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn 
Ellåse og overvågning, ejendomsservice 
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme  
Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice 
Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice 
Miljø- og energioptimering, I og II, ejendomsservice 
Skadedyr i ejendomme I og II 
Syn af boliger, ejendomsservice  
Tryghedsskabende aktiviteter - ejendomsservice  

 
 
 
 
 
 
 


