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Bliv klar til arbejdet som 
værkstedsassistent er et 
kompetenceforløb på 11 dage for dig, 
der gerne vil arbejde på beskyttede 
værksted § 103 og § 104 for borgere med 
særlige behov. Måske har du en hånd-
værksmæssig uddannelse i forvejen, men 
ønsker nye udfordringer.

Uddannelsen ruster dig til arbejdet, så du kan yde 
omsorg og give udfordringer, der styrker borgerens 
livskvalitet og arbejdsevne.

Kurserne kan med fordel tages i sammenhæng med 
AMU 44855 ”arbejdet som værkstedsassistent” på 15 
dage.

AMU 42834 
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Du lærer at etablere anerkendende relationer i pæ-
dagogisk arbejde. Du får forståelse for anerkendende 
grundprincipper, så du kan anvende grundlæggende 
anerkendende kommunikationsredskaber i din daglige 
praksis.

AMU 48390 
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal.
Med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, 
ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus 
på metoden Low giver kurset dig forståelse for de 
grundlæggende principper i Low Arousal. Du lærer at 
forstå problemskabende adfærd som en mestrings- 
strategi for borgeren, og hvordan du skal tilpasse even-
tuelle krav i forhold hertil.

AMU 48563 
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjer-
nens funktioner, udvikling, og sanseintegration lærer 
du at observere borgeren samt inddrage denne viden 
og observationer i tilrettelæggelsen af det pædago-
giske arbejde. Endvidere lærer du at tage afsæt i den 
enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmulighe-
der samt reflektere over betydningen af egen adfærd i 
samspillet med borgeren.

AMU 44859 
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske 
arbejde
Du lærer at udvælge og anvende metoder, der frem-
mer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den 
voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov 
for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske 
arbejde. Med afsæt fra et neuropædagogisk perspektiv, 
lærer du at reflektere over og analysere egen rolle i det 
relationelle samspil, så trivslen fremmes mellem barnet/
den unge eller den voksne.

Tid og sted
Undervisningen foregår kl. 8.15-15.40 på ZBC,  
Roskilde, Maglegårdsvej 8,4000 Roskilde.

Tilmelding
Find kurset og tilmeld dig på vores hjemmeside:  
kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-arbejdet-som-vaerk-
stedsassistent eller via voksenuddannelse.dk på kviknr. 
2809415202amvark.

Som ledig skal du kontakte  
Lone Nielsen, tlf. 3193 5743/mail: lonn@zbc.dk

Kontakt
Jeanette Johansen, tlf. 4172 1183/jejo@zbc.dk

ZBC
Maglegårdsvej 8 

4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

https://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-arbejdet-som-vaerkstedsassistent
https://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-arbejdet-som-vaerkstedsassistent
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415202amvark
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