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Klar til børneområdet – 
merit på PA er et kompetence-
forløb på 13 dage for dig, der gerne vil 
arbejde inden for daginstitutions- og 
dagplejeområdet.

Kurserne på forløbet giver dig merit på Pædagogisk 
Assistent uddannelsen og ligger alle under 6 ugers 
jobrettet uddannelse. 
Kurserne kan med fordel tages i sammenhæng med 
AMU 49777 pædagogmedhjælper i dagtilbud på 15 
dage.

AMU 48734 
Børns, motorik, sansning og bevægelse 1
Du lærer om børns sansemotoriske udvikling samt 
hvilken betydning den har for børnenes trivsel og 
udvikling. Du får viden om, hvordan du kan fremme og 
understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem 
aktiviteter og inkluderende læringsmiljøer. Du lærer, 
hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer 
aktiviteter.

AMU 49857 
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtil-
bud.
Du lærer med udgangspunkt i refleksion, konkrete 
evalueringsformer og inddragelse af børneperspekti-
ver i den daglige pædagogiske praksis, at arbejde med 
evalueringskultur og på baggrund heraf tilrettelægge 
et læringsmiljø, der støtter børnenes sociale, personli-
ge, kropslige og kognitive trivsel, læring, udvikling og 
dannelse på tværs af de seks læreplanstemaer.

AMU 48384 
Den styrkede pædagogiske lærerplan
Du lærer, hvordan du arbejder med den styrkede 
pædagogiske læreplan i praksis med fokus på din egen 
rolle i samarbejde med andre, samt på baggrund af en 
læringsforståelse at kunne tilrettelægge læringsmiljøer, 
så alle børn trives, lærer, dannes og udvikler sig i fælles-
skabet. Derudover lærer du om, hvordan du arbejder 
med meningsfuld dokumentation og evaluering af 
læringsmiljøer.

AMU 62665 
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
På kurset får du viden om pædagogiske redskaber til at 
arbejde med mål- og udviklingsrettet kommunikation, 
samarbejde og analysemetoder i dit daglige arbejde. 
De pædagogiske redskaber er med til at understøtte 
den gode relation til børnene og deres forældre.

Tid og sted
Undervisningen foregår kl. 8.15-15.40 på ZBC, 
Selandia Park 6-8, Ringsted.

Tilmelding
Find kurset og tilmeld dig på vores hjemmeside: 
kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-boerneomraadet-me-
rit-paa-pa_1 eller via voksenuddannelse.dk på kviknr.  
2809415301ambornp.

Som ledig skal du kontakte  
Anja Beringskjold, tlf. 4133 4834/mail: anjb@zbc.dk

Kontakt 
Mie Alving Larsen, tlf. 4172 1321/mial@zbc.dk

ZBC
Maglegårdsvej 8 

4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

http://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-boerneomraadet-merit-paa-pa_1
http://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-boerneomraadet-merit-paa-pa_1
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415301ambornp
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