AKTIVITETSKALENDER EFTERÅR 2022
AUGUST

SEPTEMBER

44274: Konflikthåndtering i pædago-

40935: Vejledning i forflytning (6 dg)

gisk og sundhedsfagligt arbejde (5 dg)
9. - 11. og 24. - 25. aug.
AMU220870 (Herning)

12. - 14. sep. + 4 - 6. okt.
AMU220961 (Holstebro)

Godt på vej til SOSU

48382: Praktikvejleder, PAU- og

45545 Dansk som andet sprog F/I (33 dg)
40533 Intro til et brancheområde F/I (34 dg)
45511 Faglig læsning (2 dg)
45536 Faglig skrivning (3 dg)
48596 Generel hygiejne (2 dg)
48392 Ergonomi F/I (3 dg)
45783 Håndhygiejne (1 dg)

SOSU elever ajourføring Digi-Tech
(3 dg) 13., 27. og 28. sep.
AMU220970 (Herning)

OKTOBER

48390: Arbejdet med lavaffektive

5. okt. - 15. dec.
AMU221050 (Aarhus)

12. - 13. dec.

metoder - Low arousal (2 dg)

(20 dg)

42923: Praktikvejledning af PAU-

& SOSU elever - særlig indsats (5 dg)
10. - 14. okt.
AMU221061 (Holstebro)

Klar til SOSU (9 dg)

44327 Demens og omsorg (5 dg)
40606 Etik og adfærd (3 dg)
Karrieredag (1 dg)

13. - 24. nov. 2022

AMU221160 (Holstebro)

Kontakt Line Kusk Andreasen for mere
info på mail: lka@sosumv.dk

Kontakt skolen for mere info 9627 2929

SOSU elever (11 dg)
22. - 25. aug. + 5. -7. og 3. - 6. okt.
AMU220860 (Holstebro)

DECEMBER

42684: Psykiatrisk suppleringsudd.

15. aug. 2022 - 10. feb. 2023

48256: Praktikvejleder, PAU- og

NOVEMBER

På kurset bliver du klogere på, hvordan
problemskabende adfærd kan minimeres i det
pædagogiske arbejde med det formål at skabe
trivsel hos både dig og de mennesker, du
samarbejder med. Med udgangspunkt i dine og
de andre kursisters oplevelser med problemskabende adfærd gennemgås principper for low
arousal tilgang beskrevet af psykolog
Bo Hejlskov Elvén. Formålet er, at du i løbet
af kurset finder frem til en forståelse af den
problemskabende adfærd samt får redskaber og
idéer til, hvordan du og dine kolleger kan
håndtere den. Særligt vil vi have fokus på dig
selv som pædagogisk redskab.

AMU221262 (Holstebro)

42684: Psykiatrisk suppleringsudd.

(20 dg) 26. sep. - 6. dec.
AMU220950 (Herning)

49760: Sygepleje i den palliative

indsats (3 dg)
25. - 27. okt.

AMU221072 (Herning)

42923: Praktikvejledning af PAU- &

SOSU elever, særlig indsats (5 dg)
14. - 18. nov.
AMU221171 (Holstebro)

Kurset er udviklet på baggrund af projekt ”Det
gode palliative forløb”. Et udviklingssamarbejde
mellem Hospice Ankerfjord, RKSK og SOSU MV.
Undervisningen tager afsæt i 4 temaer:
Tidlig opsporing, pårørende samarbejde, den
livsnødvendige samtale og symptomlindring

48563: Neuropædagogisk indsats i

PA vejleder (3 dg)

pædagogisk arbejde (6 aftener)

31. okt. - 2. nov.
IV2206 (Holstebro)

23. + 30. aug. + 6. + 13., 20. og 27. sep.
AMU220871 (Herning)

40805: Mentoruddannelse (5 dg)
29. aug. - 2. sep.

AMU220872 (Herning)
Deltagerbetaling: 640,00 kr.

49489: Medvirken ved
medicinadministration (3 dg)
8. - 10. nov.
AMU221170 (Herning)

For pædagogisk og sundhedsfagligt
personale
Akademiuddannelse i sundhedspraksis

44327: Demens omsorg - Personcentreret omsorg

4. aug. - 4. okt. 2022: Pædagogik og kommunikation, 10 ECTS

SOSU MV har gennemført uddannelsen flere gang i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og har
fokus på at udvikle det personcentrerede omsorgsarbejde. Der arbejdes meget praksisnært med afvikling af borgerkonferencer samt refleksion over og redskaber til tilgangen til mennesker med demens.

1. nov. - 21. dec. 2022: Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis, 10 ECTS
• Varighed: 10 undervisningsgange + eksamen og studietid
• Undervisning i Herning kl. 16.00-21.00

Kontakt Line Kusk Andreasen for mere info på mail: lka@sosumv.dk

Kontakt Line Kusk Andreasen for mere info på mail: lka@sosumv.dk

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?
Vi laver skræddersyede forløb med udgangspunkt i deltagernes faglighed
- og vores uddannelsers DNA.
Kontakt os for en uforpligtende snak om et muligt forløb!

MEDARBEJDERE I EFTER-/VIDEREUDDANNELSE:
Uddannelseskonsulent, Line Kusk Andreasen:
mail: lka@sosumv.dk

Administrativ medarbejder, Pia Merete Hansen:
mail: piha@sosumv.dk / telefon: 3016 9037
Leder af Efter-/Videreuddannelse, Lisa Knudsen:
mail: likn@sosumv.dk

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

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland • mail info@sosumv.dk • telefon 9627 2929
Herning: Gullestrupvej 10-12 • Holstebro: Døesvej 66

