
Målgruppe
Pædagogmedhjælpere og pæda-
gogiske assistenter, der varetager 
pædagogisk arbejde i folkeskolen.

Tidspunkt
30. januar - 10. februar 2017
Daglig undervisning i tidsrummet 
kl. 8.00 - 15.24.

Tilmeldingsfrist 15. december 
2016

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, 
der tilhører amu-målgruppen, 
dvs. med uddannelse til og med 
faglært niveau. Der kan søges 
VEU-godtgørelse efter gældende 
regler, som udbetales til instituti-
onen til hjælp til køb af vikar.

Om kurset
Kurset sætter fokus på, hvordan 
du aktivt kan bruge din faglige 
viden ind i samarbejdet med 
lærerne med det mål at under-
støtte og udvikle et godt lærings-
miljø og støtte elevernes trivsel. 
Du vil arbejde med din rolle i 
forhold til eleverne, lærerne og 
forældresamarbejdet.

Tilmeldning – sådan gør du:
Du eller din arbejdsgiver kan tilmelde dig via portalen efteruddannelse.dk 

Kursusnr.  e17pa30011

Kontakt efter- og videreuddannelsessekretariatet, tlf. 8741 2604 for hjælp 
eller yderligere oplysninger.

Mål med kurset
Målet er, at du

• i samarbejde med læreren kan bidrage til at understøtte de gæl-
dende læringsmål i folkeskolen gennem en pædagogisk indsats i 
og uden for klasserummet.

• kan bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde 
med læreren.

• kan yde omsorg for sårbare børn og opbygge en relation til bar-
net, der tager afsæt i barnets ressourcer.

• kan understøtte elevernes trivsel, herunder bidrage til at fremme 
et inkluderende socialt miljø og støtte konfliktløsning mellem 
eleverne. 

• ud fra kendskab til børnenes ressourcer og særlige behov kan 
planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske akti-
viteter for enkelte elever eller en gruppe af elever.

• ud fra en forståelse af egen rolle i læringssituationen kan indgå i 
og bidrage aktivt til et konstruktivt tværfagligt samarbejde. I det 
arbejde kan du bidrage til og indgå i samarbejdet mellem lærere 
og forældre - herunder indgå i en anerkendende dialog med 
kolleger og forældre.

Varighed
Kurset varer 10 dage

se mere på sosuaarhus.dk

SOSU aarhus
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Mail: sosu@sosuaarhus.dk
Tlf.: 8741 2626

Pædagogisk arbejde i 
folkeskolen
Faktablad: 47965


