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

Faglig fordybelse
For dig der har deltaget på et af vores længerevarende uddannelses-
forløb inden for det social-/specialpædagogiske område og ønsker 
yderligere kompetenceudvikling.

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



Har du deltaget på vores KUPP eller KUF for-
løb? Eller har du taget værkstedsassistent eller 
omsorgsmedhjælper uddannelsen?
Så kunne dette måske være noget for dig?

Som noget nyt har vi sammensat en række speciali-
seringsmoduler til dig, der ønsker at opkvalificere dig 
yderligere til at håndtere de mange udfordringer og 
glæder, du oplever på din arbejdsplads - både fagligt 
og personligt.

Specialiseringsmodulerne er sammensat, så du kan 
supplere din basisviden fra dit tidligere uddannelses-
forløb og gå i dybden med specifikke fagområder. 

Modulerne består af 1-3 AMU-kurser og er planlagt 
med en måned mellem hvert kursus.

Du kan tage et modul eller alle – alt efter interesse. 
Du vælger selv rækkefølgen. Modulerne udbydes en 
gang årligt. 

Modulerne er gratis, og der er VEU-godtgørelse, 
mens du uddanner dig.

Tid: Undervisningen begynder kl. 8.15 og slutter kl. 
15.40

Flere fakta: Se de aktuelle moduler og læs mere om 
indholdet på de enkelte kurser her: kurser.zbc.dk/
faglig-fordybelse.

Tilmelding: Via vores hjemmeside kurser.zbc.dk/
sosu-og-paedagogik, eller på voksenuddannelse.dk 
med det anførte kviknummer. 
Modulerne hedder faglig fordybelse.

Kontakt: Uddannelseskonsulent – udvikling og efter-
uddannelse –  Jeanette Dam Johansen, 
tlf.: 4172 1183, mail: jejo@zbc.dk

Ønsker du hjælp til tilmelding:  
Uddannelseskonsulent Mie Alving Larsen 
Direkte: 4172 1321, mail: mial@zbc.dk

https://kurser.zbc.dk/faglig-fordybelse
https://kurser.zbc.dk/faglig-fordybelse
https://kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik
https://kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik
https://voksenuddannelse.dk


Faglige fordybelse 2022-2023/24 
Social-/specialpædagogisk område 
Alle moduler afvikles på Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde  

Modul: Udsatte unge 
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde  3 dage   23.-25. feb.2023  

48698 Arbejdet med unge i udsatte positioner  3 dage    27. feb.-1. marts 2023 

  | Kviknr. 2809415301am8670p

Modul: Samarbejde og udvikling - personale 
48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 3 dage  21.-23. marts 2023 

44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 dage  20.-24. april 2023 

40144 Kollegial supervision 5 dage  17.-21. maj 2023 

 | Kviknr. 2809415303am8729p

Modul: Voksenhandicap 1 

48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik 10 dage   28.-31. aug.+ 1. sept.  
    +25.-29. sept. 2023

| Kviknr. 2809415308am8295p

Modul: Rusmiddelmisbrug - børn/unge
47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug 3 dage   25.-27. okt. 2023

40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre 3 dage   13.-15. nov. 2023

| Kviknr. 2809415310am7871p

Modul: Rusmiddelmisbrug - udviklingshæmmede
44863 Mennesker med udviklingshæmning og rusmiddelmisbrug 3 dage   4.-6. dec. 2023

 | Kviknr. 2809415312am4863p

Modul: Kommunikation
47257 Arbejdet med totalkommunikation 3 dage  15.-17. jan. 2024

42663 Tegn til tale 5 dage   4.-5 marts   
    +20.-22. marts 2024

 | Kviknr. 2809415401am7257p

Modul: Voksenhandicap 2
48415 Voksenhandicap – aldring og demens 5 dage  16.-17. april 2024  
    + 1.-3. maj 2024

| Kviknr. 2809415304am8415p

https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415301am8670p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415303am8729p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415308am8295p 
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415310am7871p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415312am4863p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415401am7257p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415304am8415p 
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