KURSUSKALENDER FORÅR 2019
Læs mere om kurserne på sosuherning.dk og tilmeld dig via efteruddannelse.dk
JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

Arbejde med
bevægelse, idræt og
kropsbevidsthed (5 dg)
7. - 11. januar
amu190174

Velfærdsteknologi i
det daglige omsorgsarbejde (3 dg)

Konflikthåndtering i
SOSU arbejdet (3 dg)

Praktikvejleder SOSU
(11 dg)

4. - 6. marts
amu190373

1. - 8. april +
13. - 16. maj
amu190473

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre (5 dg)

Voldsforebyggelse og
konflikthåndtering
(5 dg)

6. - 10. maj
amu190570

3. - 7. juni
amu190670

Rehabilitering som
arbejdsform (2 dg)

Borgere med
misbrugsproblemer
(5 dg)

Udvidet medicinadministration (8 dg)

Den styrkede
pædagogiske læreplan (3 dg)

Uhensigtsmæssig
adfærd og
udadreageren ved
demens (5 dg)

Dokumentation og
evaluering af pæd/
SOSU-arbejde (3 dg)

14. - 15. januar
amu190175

Vejledning i
forflytning (6 dg)
14. -15. januar +
4. - 5. + 25. - 26. februar
amu190177

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dg)
30. januar - 1. februar
amu190176

20. - 22. februar
amu190276

25. februar - 1. marts
amu190277

7. - 8. + 20. -22. marts +
1. - 3. april
amu190374

8. - 10. april
amu190470

20. - 24. maj
amu190571

11. - 13. juni
amu190671

Palliativ omsorg for
mennesker med
demens (5 dg)

Hverdagslivet som
indsatsområde i
SOSU-arbejdet (4 dg)

NYHED
Sang og musik i relation til demens (2 dg)

25. - 29. marts
amu190375

23. - 26. april
amu190471

13. - 14. juni
amu190672

AKADEMIMODUL
Multikompleksitet i
social- og sundhedsfaglig praksis

Tidlig opsporing af
sygdomstegn (5 dg)

Arbejdet med
sindslidende med
misbrug (5 dg)

start 27. marts

29. april - 3. maj
amu190472

17. - 21. juni
amu190673

KompetenceCentret • Social & SundhedsSkolen, Herning • mail info@sosuherning.dk • telefon 9627 2929

GODT AT VIDE..
HVAD I ØNSKER, SKAL I FÅ!
Går I med overvejelser om en temadag eller et kursus på nogle timer,
en dag eller flere til jeres medarbejdere? KompetenceCentret laver
skræddersyede forløb med udgangspunkt i deltagernes faglighed
- og vores uddannelsers DNA.
Kontakt os for en uforpligtende snak om et muligt forløb!

MEDARBEJDERE I KOMPETENCECENTRET
Kontakt os, hvis du vil høre mere om efteruddannelse på
det pædagogiske eller social- og sundhedsområdet

MODTAGER DU VORES NYHEDSBREV?

Jane Abildskov Barrenholdt: jab@sosuherning.dk

Vil du vide, hvad der rører sig i KompetenceCentret og være
opdateret på de nyeste kurser og efteruddannelsestilbud?

Line Kusk Andreasen: lka@sosuherning.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:
www.sosuherning.dk/kurser-og-efteruddannelse/nyhedsbrev/

Hanne Kjær: hk@sosuherning.dk

Rhina Høj Eriksen: rhe@sosuherning.dk

Leder af KompetenceCentret, Anne Mette Vind

Kontakt KompetenceCentret, hvis du vil høre mere om dine muligheder for efteruddannelse • Telefon 9627 2929

