KURSER OG EF TERUDDANNEL SE - KUF

For dig, der arbejder på det
specialpædagogiske
dagområde med børn og unge
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

KUF – Børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov
Arbejder du inden for specialområdet med
børn eller unge i dagtilbud, specialskoler,
gruppeordninger eller lign. er dette KompetenceUdviklingsForløb (KUF) måske
noget for dig.

•

Håndtering af specialpædagogiske problemstillinger

•

Relationers betydning i arbejdet med målgruppen

•

Minimering af konflikter med afsæt i lavaffektive
metoder

Her kombinerer vi uddannelse og arbejde,
så praksis kommer ind i uddannelsen, og
uddannelsen kommer ind i praksis.

•

Neuropsykologisk viden om hjernens opbygning
og funktion samt neuropædagogiske redskaber
til brug i hverdagen

•

Konkrete metoder og redskaber til at tydeliggøre
og lette kommunikationen – både ift. barnet/den
unge og kolleger/samarbejdspartnere

•

Forstå egen og andres adfærd ud fra mentale
tilstande.

Temaområder
På KUF får du viden, færdigheder og kompetencer
inden for bl.a. følgende temaområder:
• Børn og unge med særlige behov - forståelse for
vanskeligheder og potentialer

Praktiske
informationer
Uddannelsen er på 46,5 dag, der er planlagt,
så du deltager på uddannelse ca. en uge om
måneden.
Tal med din leder om dine muligheder.
Kurserne er gratis, og der er VEU godtgørelse,
mens du uddanner dig.
Tilmelding
Du skal tilmelde dig via voksenuddannelse.dk.
Brug kviknr.: 2809415203amkuf1p
Tilmeldingsfrist 28. februar 2022
Kontakt
Jeanette Dam Johansen
tlf. 4172 1183, mail: jejo@zbc.dk
Sted
ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

KUF inden for det specialiserede dagområde 1 (børn)

AMU-nr

Mennesker med funktionsnedsættelse og psykiske lidelser
Arbejdet med personer med autismespektertilstande
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Arbejdet med lav affektive metoder – Low Arousal
Arbejdet med totalkommunikation
Tegn til Tale
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Kollegial supervision

48216
48215
42665
48096
42922
48217
44859
48670
48390
47257
42663
48734
44274
40144

Dage

Datoer

3 dage
14.-16.03.2022
3 dage 17.-18.03.22+ 21.03.22
5 dage
25.-29.04.2022
2 dage
16.-17.05.2022
1,5 dag
18.-19.05.2022
3 dage
15.-17.06.2022
3 dage
23.-25.08.2022
3 dage
19.-21.09.2022
2 dage
26.-27.10.2022
3 dage
21.-23.11.2022
5 dage
12.-16.12.2022
3 dage
16.-18.01.2023
5 dage
06.-10.02.2023
5 dage
13.-17.03.2023

ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

