
Arbejdet med  
fysisk- og psykisk handicappede 

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

Kompetenceudvikling inden for det 
specialpædagogiske område er målret-
tet dig, der arbejder med borgere med 
fysisk og/eller psykisk funktionsned-
sættelse, og som er tilknyttet et bosted, 
et værksteds- og aktivitetstilbud, STU 
(ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov), specialskoler/special-
klasser, SFO, dagtilbud og plejefamilier 
med inklusion af børn og unge eller 
lign.

Kurserne giver dig bred faglig viden 
om social- og specialpædagogik samt 
mulighed for at identificere og udvikle 
egne fagprofessionelle kompetencer. 
Du får kompetencer til at håndtere 
pædagogiske problemstillinger, både 
i en almenpædagogisk kontekst og i et 
og specialfagligt miljø. 
På kurserne har vi fagligheden i fokus 
og brænder for at formidle den til dig. 
Vi er også interesserede i din viden 
og dine holdninger. Kun på den måde 
kan teorien blive levende og brugbar 
for alle - til gavn for de børn, unge og 
voksne vi arbejder med.

Vores mål er, at du efter endt kursus 
har opnået en læring, du ønsker at 
omsætte til konkrete nye handlinger og 
forbedringer i din hverdag.

Voldsforebyggelse, konfliktløsning 
og udvikling 
5 dage / AMU-nr. 44886
Du præsenteres for forskellige konflikt-
løsningsredskaber og voldsforebyggel-
sesstrategier, du kan bruge ved håndte-
ring af vold og konflikter, så borgerens 
udviklingsperspektiv fastholdes. Der 
arbejdes med op- og nedtrappende 
kommunikation, feedback, jeg og vi 
sprog samt magtaspektet - som en del 
af den professionelle hjælperelation.

Indhold 
• Forebyggelse af vold
• Magt / afmagt
• Konfliktløsning
• Kommunikation.

Neuropædagogik og borgere med 
udviklingshæmning 
3 dage / AMU-nr. 48217
Trivselsfremmende indsatser gør en 
forskel, og du kan med god effekt 
målrette din tilrettelæggelse ud fra et 
neuropædagogisk perspektiv. Disse 
emner og vinkler er omdrejningspunk-
tet på dette kursus:

Indhold
• Hjernens opbygning, plasticitet og

udviklingsmuligheder
• Den sociale og emotionelle hjerne

og kommunikation
• Egen og kollegers adfærd med

borgeren
• Iagttagelse, dokumentation og triv-

selsfremmende indsats.

Mennesker med funktionsnedsæt-
telse og psyk. lidelser  
3 dage / AMU-nr. 48216
Ved at kunne genkende tegn på psyki-
ske lidelser hos borgerne, vil du kunne 
reagere bedst muligt i forhold til den 
situation, du må stå i. Det styrker både 
borgeren og dig i dit arbejde - og ikke 
mindst relationen mellem jer, hvilket er 
trivselsfremmende for alle parter.

Indhold
• Trivselsfremmende hverdag på en

respektfuld måde
• Pårørende arbejde
• Udvikling af borgerens handlemulig-

heder
• Relationsarbejde
• Dokumentation og videreformidling

af iagttagelser til kolleger og andre
faggrupper. 

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



Mennesker med udviklings – og 
adfærdsforstyrrelser 
3 dage / AMU-nr. 47981
Med afsæt i kendskab til det enkelte 
barn, den unge eller voksne med 
udviklings- og adfærdsforstyrrelser 
og relaterede trivselsvanskeligheder, 
vil dette kursus få dig til at se bag om 
adfærden, og hvordan du kan give 
trivselsfremmende social- og special-
pædagogisk støtte. Du får viden om 
adfærd og reaktionsmønstre ved de 
hyppigst forekommende udviklingsfor-
styrrelser såsom autisme med støttebe-
hov (svarende til Aspergers syndrom) 
og ADHD samt om relaterede adfærds- 
og trivselsproblemer.

 Indhold
• Viden om adfærd og reaktionsmøn-

stre 
• Afstemt relations- og samarbejdsme-

toder
• Samarbejde med pårørende
• Iværksætte indsatser, der støtter,

skærmer og fremmer trivsel.

Voksenhandicap – aldring og  
demens
5 dage / AMU-nr. 48415
Arbejder du inden for voksenhandi-
cap-området, og mangler du viden om 
aldersbetingede sygdomme og behov 
hos voksne med fysisk og psykisk funk-
tionsnedsættelse i det specialiserede 
socialområde, så er dette kursus måske 
noget for dig. Kurset giver dig viden 
om symptomer og disses betydning 
for hverdagslivet, ligesom du lærer 
at håndtere de ændrede livsvilkår i 
samarbejde med borgeren, kolleger og 
pårørende. 

Indhold
• Identificere, reagere på, understøtte

og varetage aldersbetingede behov
• Demenssygdom hos et ældre men-

neske med nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne

• Livshistorie, ressourcer og mulighe-
der for meningsfuld livsudfoldelse

• Gældende lovgivning
• Iagttagelse og dokumentation af

borgerens hverdagsliv og aktuelle
funktionsniveau.

Voksenhandicap – omsorg, sundhed 
og pædagogik  
10 dage / AMU-nr. 48295 
Dette kursus sætter fokus på sundheds-
fremme og forebyggende indsatser, 
herunder sundhedspædagogik, em-
powerment og borgerens ressourcer. 
Du får konkrete kompetencer, så du kan 
observere og handle på de mest basale 
sundheds-, pleje- og omsorgsmæssi-
ge opgaver og behov hos borgerne. 
Kurset henvender sig særligt til pæda-
gogiske assistenter, der arbejder inden 
for voksenhandicap-området – dag- og 
botilbud.

Indhold
• Afstemt relations arbejde
• Empowerment og livskvalitet
• Sygdomsforebyggelse og sundheds-

fremmende tiltag i et helhedsper-
spektiv

• Relevante livsstilsbetingede sygdom-
me hos voksne med nedsatte psyki-
ske og fysiske funktionsnedsættelser

• De lovgivningsmæssige rammer
• Dokumentation, observation og for-

midling af pædagogiske iagttagelser
• Samarbejde med pårørende og

frivillige.

Arbejdet med totalkommunikation - 
3 dage / AMU nr. 47257 
Der findes rækkevis af relevante kom-
munikationsformer, og dette kursus 
sætter fokus på, hvilke du kan vælge 
at bruge i dit daglige arbejde, så du 
løbende kan understøtte barnets, den 
unges eller voksnes mening, hensigt og 
selvbestemmelse bedst muligt.

Indhold
• Kommunikation som mulighedsrum
• Udviklingspsykologi og kommunika-

tion 

• Kommunikationsformer og kommuni-
kationsmidler i totalkommunikation

• Den professionelles egen andel i at
etablere og fastholde kommunikati-
onen.

Praktisk information
Kurserne er ArbejdsmarkedsUddan-
nelser (AMU) og for dig, der vil have 
kvalifikationer og kompetencer til et 
arbejdsmarked i udvikling. Kurserne er 
gratis, hvis du er kortuddannet, faglært 
eller ufaglært. Du eller din arbejdsgiver 
kan modtage VEU-godtgørelse, mens 
du er på kursus.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding og ansøgning om 
VEU-godtgørelse sker via efteruddan-
nelse.dk. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp 
til fx tilmelding, er du velkommen til at 
kontakte vores kursussekretærer: 
Enkeltpladser: Lone Nielsen,  
tlf. 31935743 – mail: lonn@zbc.dk 
Virksomhedshold: Lene Møller, tlf. 
41721328 - mail: legm@zbc.dk  

Ønsker du besøg af en af vores virk-
somhedskonsulenter for en nærmere 
snak om jeres behov og kursusmulig-
hederne på området, kan du, 
kontakte Jeanette Johansen på tlf. 
41721183 / mail: jejo@zbc.dk eller 
Mie Alving på tlf. 41721321mail: 
mial@zbc.dk

Vi arbejder lige nu med følgende 
kommende kurser:
• Introduktion til mentalisering

(tilknytningsforstyrrelser hos børn
og unge)

• Anbringelse af børn af anden
etnisk oprindelse

• Unges kompetenceudvikling
(sårbare unge).

Har et eller flere af disse kurser din 
interesse, så kontakt Jeanette 
Johansen på tlf. 41721183  eller 
mail: jejo@zbc.dk for at høre 
nærmere.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888




