KURSUSKALENDER EFTERÅR 2019
Læs mere om kurserne på sosuherning.dk og tilmeld dig via efteruddannelse.dk
AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Brede læringsmål og evaluering
af læringsmiljøet
13 .- 14. august
amu190872

Den styrkede
pædagogiske læreplan
3. - 4. + 10. september
amu190970

Uhensigtsmæssig adfærd og
udadreageren ved demens
7. - 11. oktober
amu191071

Palliativ omsorg for
mennesker med demens
4. - 7. november
amu191172

Konflikthåndtering i
SOSU-arbejdet
2.-4. december
amu191270

Rehabilitering som
arbejdsform
14. - 15. august
amu190873

Vejledning i forflytning
3. - 4. + 23. - 24. sepember +
9. - 10. oktober
amu190972

Den styrkede pædagogiske
læreplan
21. - 22. + 30. oktober
amu191070

Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde
5. - 6. + 12. november
amu191176

Vejledning i forflytning
4.-11. december
amu191271

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet
21. - 23. august
amu190871

Praktikvejleder PAU- og
SOSU-elever (overbygning)
9. - 12. sepember + 28. - 31. oktober + 25. - 28. november
amu190973

Arbejdet med bevægelse, idræt og
kropsbevidsthed SOSU/PAU
21. - 25. oktober
amu191073

Praktikvejleder PAU- og
SOSU-elever (ajourføring)
6. - 8. november
amu191171

Praktikvejleder PAU- og
SOSU-elever
26. august - 2. september +
30. september - 4. oktober
amu190870

Medicinadministration og
injektionsgivning for social- og
sundhedsassistenter
11. - 13. + 18. - 20. sepember
amu190971

Medicinadministration og injektionsgivning for social- og
sundhedsassistenter
11. - 13. nov. + 10. - 12. dec.
amu191173

Medvirken til rehabilitering
16. - 18. september
amu190975

Forældreinddragelse i
pædagogiske tilbud
12. - 15. november
amu191170

Angst og depression hos ældre
25. - 27. september
amu190974

Faglig styring og dokumentation
i FSIII
18. - 19. november + 5. december
amu191175

AKADEMIMODUL
Professionel praksis
start 18. september

Træning af borgere i eget hjem
20. - 22. november
amu191174

AKADEMIMODUL
Pædagogik og kommunikation
start 29. august

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
Koordinator, Jane Abildskov Barrenholdt: jab@sosuherning.dk

TILMELD DIG ET AMU-KURSUS

Administrativ medarbejder, Pia Merete Hansen: piha@sosuherning.dk

Læs mere information
om de enkelte AMU-kurser og
tilmeld dig på

Leder af KompetenceCentret, Rhina Høj Eriksen: rhe@sosuherning.dk

www.efteruddannelse.dk

Koordinator, Line Kusk Andreasen: lka@sosuherning.dk
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