KURSUSKALENDER EFTERÅR 2020
Læs mere om kurserne på sosuherning.dk og tilmeld dig via efteruddannelse.dk
AUGUST

SEPTEMBER

Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet,
etik og adfærd (3 dg)
24.- 26. august
AMU200872

Generel hygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde (2 dg)
2. - 3. september
AMU200972

FORFLYTNING 1

OKTOBER

Forflytning og speciallejring i
borgerens hjem (5 dg)
1. - 7. oktober
AMU201070
FORFLYTNING 2

Håndhygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde (1 dg)
26. august
AMU200873

Omsorg for personer med
demens (5 dg)
7. - 11. september
AMU200974

Praktikvejleder - basis (11 dg)
31. august - 7. september +
5. - 9. oktober
AMU200971

Injektion (1 dg)
14. september
AMU200973

Anerkendende kommunikation
i omsorgsarbejdet (3 dg)
26. - 28. oktober
AMU201071

NOVEMBER

DECEMBER

Medicinadministration (5 dg)
med Injektion (1dg)
(6 dage i alt)
4. - 11. november
AMU201170
Medvirken ved medicinadministration for ufaglærte og
pædagogisk personale (3 dg)
16. - 18. november
AMU201171
Konflikthåndtering
i SOSU-arbejdet (3 dg)
23. - 25. november
AMU201172

AFHOLDES I HOLSTEBRO

Den styrkede pædagogiske
læreplan (3 dg)
21. - 23. september
AMU200975

Praktikvejleder - ajourføring
(3 dg)
22. - 24. september
AMU200976
Praktikvejleder - overbygning
(12 dg)
28. september - 1. oktober + 2. 5. november + 7. - 10. december
AMU200977

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

www.efteruddannelse.dk.

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
Koordinator, Jane Abildskov Barrenholdt: jab@sosuherning.dk
Koordinator, Line Kusk Andreasen: lka@sosuherning.dk
Administrativ medarbejder, Pia Merete Hansen:
mail: piha@sosuherning.dk / telefon: 3016 9037
Leder af KompetenceCentret, Rhina Høj Eriksen: rhe@sosuherning.dk

TILMELD DIG ET AMU-KURSUS
Læs mere information
om de enkelte AMU-kurser og
tilmeld dig på
www.efteruddannelse.dk

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

