
K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

Praktik- 
vejlederkursus
- særligt tilrettelagt for praktikvejledere for elever 
på uddannelsen til pædagogisk assistent.

ZBC udbyder et bredt udvalg af uddan-
nelser og kurser for praktikvejledere 
- både til dig, der er helt ny i funktionen, 
men også til dig, der er mere erfaren.

Vi tager udgangspunkt i din hverdag og dine 
erfaringer og giver dig ny viden og tid til 
refleksion. 

I samarbejde med 
praktikansvarlige og 
andre vejledere kan 
du så planlægge, gen-
nemføre og evaluere 
fremtidige praktik-
forløb til glæde for 
kommende social- og 
sundhedshjælpere, 
social- og sundheds-
assistenter og pæda-
gogiske assistenter. 

Vi opretter gerne 
kurser efter  ønske 
fra en arbejdsplads.

Kontakt konsulent: 
Susanne Møller  
Mail: susm@zbc.dk/
Tlf.: 5116 5955 

Sammen kan I afdæk-
ke jeres behov for 
kompetenceudvikling 
og de mange mulig-
heder, der er.

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk



Praktikvejleder PAU 
(Pæd. personale)
Få kompetencer til at kunne sikre, at 
eleverne når de faglige mål i deres ud-
dannelse gennem en faglig velfunderet 
praktikvejledning. 

48256 | 11 dage 
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, basis.  
Nøgleord

• Uddannelsesbekendtgørelsen

• Strukturering af praktikforløb

• Samarbejde mellem skole og praktik

• Praktikstedet som læringsarena

• Ungdomskultur, dannelse og socialisering

• Facilitering af elevens læring i praksis - fra teori til 
handlekompetencer

• Praktikmål og taksonomier - At omsætte praktikmål 
til opgaver

• Vejlederroller/Kommunikation ved vejledning

• Refleksion i praksis Erhvervsfaglige kompetence, 
kompetencemål for uddannelserne 

• Feedback – feed up og feed forward ift. praktikmål

• Dokumentation af vejledningen- hvordan og 
hvorfor?

Målgruppe 
Praktikvejledere for elever på pædagogisk assistent 
uddannelsen.

Praktisk information 
Kurset er gratis, hvis du er i målgruppen for AMU. 
Kurset er rettet mod ufaglærte og faglærte. Der kan 
søges om VEU-godtgørelse, mens du er på kurset. 

Uddannelsesdage 
16.-19. maj, 30.-31. maj, 1.-2. juni, 13.-15. juni 2022

Uddannelsessted 
ZBC Roskilde, 
Maglegårdsvej 8, 
4000 Roskilde

Mødetid 
Fra kl. 8.15 til 15.40

Tilmelding
Du kan læse mere og tilmelde dig på kurser.zbc.
dk/sosu-og-paedagogik eller tilmelde dig direkte 
via voksenuddannelse.dk med følgende kviknr.: 
2809415205am8256p

Tilmeldingsfrist
2. maj 2022

Kontakter
Uddannelsessekretær Anja Beringskjold 
anjb@zbc.dk, tlf. 4133 4834
Uddannelseskonsulent Susanne Møller 
susm@zbc.dk, tlf.  5116 5955

Vi uddanner til fremtiden - zbc.dk.

ZBC
Maglegårdsvej 8

4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

https://kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik
https://kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415205am8256p
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