
Mål med kurset:
Uddannelsen er en basisuddannelse for omsorgsmedhjælpere. Efter 
uddannelsen kan du i samarbejde med borgere med udviklings-
hæmning indgå i respektfulde relationer, der fremmer borgerens 
selvbestemmelse og trivsel. Uddannelsen giver dig viden om borgere 
med udviklingshæmning, og de retslige rammer for det pædagogiske 
arbejde. Du lærer at dokumentere dit arbejde og gennemføre pæda-
gogiske aktiviteter under hensyn til borgerens ønsker og behov.

Indhold
Der arbejdes med nedenstående temaer i forløbet: 
• Borgere med udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser
•  Livskvalitet og menneskesyn
• Magt, omsorg og selvbestemmelse – og oplevelsen heraf 
•  Den professionelle rolle (i relationen)
• Kommunikation herunder alternativ kommunikation og IKT
•  Samarbejde med kollegaer og pårørende med udgangspunkt i 
      borgeren
• Neuropædagogik
•  Udviklingshæmmede og psykiatriske lidelser
• Iagttagelse og dokumentation i det pædagogiske arbejde
• Udvikling af egne pædagogisk praksis

Tidspunkt
Kursusperiode 25.september - 13. oktober 2017
Tilmeldingsfrist 14. august 2017.

Kurset varer 15 dage.

Arbejdet som 
omsorgsmedhjælper

Målgruppe
Omsorgsmedhjælpere, værk-

stedsassistenter, sosu-hjælpere, 

sosu-assistenter, pædagogmed-

hjælpere m.m.

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der 
tilhører amu-målgruppen, dvs. 
uddannelse til og med faglært 
niveau.

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 

Mere info
Du kan finde mere information på 
www.sosuaarhus.dk. 

Du kan også kontakte uddannel-
seskonsulent Jette Nicolajsen på 
telefon 2280 9870 eller kursussekre-
tær Dorte Lorenzen på telefon 8741 
2604

se mere på sosuoj.dk

Om kurset
Kurset er et grundkursus for både 
uerfarne og erfarne omsorgsmed-
hjælpere. Du får faglig viden og 
indsigt i arbejdet med udviklings-
hæmmede samt redskaber og 
pædagogiske metoder, der kan 
bidrage til borgerens udviklings-
forløb og øge dennes livskvalitet.

Faktablad: 48116

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Mail: EVU@sosuaarhus.dk
Tlf.: 8741 2626

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

Kursusnr.  e17pa25093

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


