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Siden sidst 

• Fuld kursus aktivitet
• Overvægt af fremmøde kurser – dog stadig blended og 

online undervisning 
• Etableret hybrid lokale slut maj: Roskilde og Næstved



Praktikvejlederkurser i efteråret 2021

48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Basis
Ringsted: 30. august – 2. september, 20. – 23. september og 4. – 6. oktober
Køge: 6. – 9. september, 27. – 30. september og 11. – 13. oktober
Næstved: 1. – 4. november, 22. – 25. november og 6. – 8. december

48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Ringsted: 13. – 15. september

48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Ringsted: ikke planlagt endnu – men er på trapperne



Kurser for ledige 
Klar til SOSU foråret 2021

• Slagelse online. Afsluttet 19. april 
• Holbæk/Odsherred – 17. maj til 30. juni (inkl. 2 ugers 

virksomhedspraktik). Fremmøde undervisning
• Åbent Roskilde – 19. maj til 28. juni. Hybridundervisning.  



Indsatser i efteråret 2021 og 2022 

Pædagogiske område ledige:

• Bliv klar til arbejdet som omsorgsmedhjælper 
• Bliv klar til arbejdet som værkstedsassistent
• Bliv klar til Børneområdet - merit på PA 



Bliv klar til arbejdet som omsorgshjælper.
6 ugers jobrettet landsdækkende

AMU Kursusnavn og dage

48116 Arbejdet som omsorgshjælper 15 dage
FKB 2223, 6 ugers jobrettet

48390 Arbejdet med Law affektive metoder – Low Arousal, 2 dage
FKB 2223, 6 ugers jobrettet

44886 Voldforebyggelse, konflikthåndtering og udvikling 5 dage 
FKB 2223, 6 uger jobrettet

47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser 3 dage
FKB 2223, 6 ugers jobrettet



Bliv klar til arbejdet som Værkstedsassistent
Regionale positivliste
AMU Kursusnavn og dato
44855
Enkeltstående

Arbejdet som værkstedsassistent, 15 dage
FKB 2223, regionale positivliste

42834
Pakke

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet, 3 dage, 
regionale positivliste

48390 Arbejdet med lavaffektive metoder Low-Arousal, 2 dage, 
regionale positivliste

48563 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde, 3 dage, 
regionale positivliste

44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, 3 dage, 
regionale positivliste



Bliv klar til det pædagogiske område - merit på PA
Ny pakke i efteråret 2021



Bliv klar til Børneområdet – den regionale positivliste
Ny pakke efteråret 2021 



Indsatser i efteråret 2021 og 2022 

Pædagogiske område:
• Kompetenceforløb for undervisere på FGU
• Kompetenceforløb for pædagogisk ansatte inden for børne specialområdet 

(KUF)
• Faglig fordybelse: 
• Forskellige moduler, ex. Rusmiddelmisbrug (børn/unge) eller Kommunikation 

(total og tegn til tale)
• Dagtilbudsområdet

• I dialog med kommuner vedr. forløb ala rotations/kompetenceudviklingsprojektet 
for Sorø kommune 

• Kurser for netværksfamilier 



Voksenuddannelse.dk
www.voksenuddannelse.dk afløste den 15. juni efteruddannelse.dk

E-vejledning afholder i samarbejde med STIL en række Webinar omkring 
tilmelding til AMU kurser via voksenuddannelse.dk. 
Datoer for webinar: den 22. og 24. juni
Se link:
https://events-

emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2366455785/en/events/cata
log. html?folder-id=5903531298&from-origin=uvmdk.adobeconnect.com

http://www.voksenuddannelse.dk/
https://events-emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2366455785/en/events/catalog.html?folder-id=5903531298&from-origin=uvmdk.adobeconnect.com


Kurser 2021 på velfærdsområdet
Link til kurser på velfrædsområdet: 

https://kurser.zbc.dk/hovedgruppe/sosu-og-paedagogik/

https://kurser.zbc.dk/online-kurser-sosu-and-paedagogik/

https://www.facebook.com/groups/527561314771170

https://kurser.zbc.dk/hovedgruppe/sosu-og-paedagogik/
https://kurser.zbc.dk/online-kurser-sosu-and-paedagogik/
https://www.facebook.com/groups/527561314771170


Konsulenter på Velfærdsområdet
På SOSU området: 
Susanne Møller, susm@zbc.dk, 5116 5955 

På det pædagogiske område: 
Jeanette Dam Johansen, jejo@zbc.dk, 4172 1183
Mie Alving Larsen, mial@zbc.dk, 4172 1321

Leder af efteruddannelsesområdet: 
Tanja Ferslev, tafe@zbc.dk, 2519 2807

mailto:susm@zbc.dk
mailto:jejo@zbc.dk
mailto:mial@zbc.dk
mailto:tafe@zbc.dk


Hybridlokalet i Roskidle
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