K O M P E T E N C EG I V E N D E U D V I K L I N G S F O R L Ø B

For dig der arbejder på
opholdssted, døgn- eller boinstitution

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

KUPP
Arbejder du på døgn-/ boinstitution eller opholdssted, er dette Kompetence Udviklingsforløb,
Psykiatri, Psykologi & pædagogik (KUPP) noget
for dig!
Her kombinerer vi uddannelse og arbejde, så
praksis kommer ind i uddannelsen, og uddannelsen kommer ind i praksis.

• Anerkendende kommunikationsredskaber

På KUPP forløbet får du viden, færdigheder og kompetencer inden for bl.a. følgende temaområder:
• Socialpædagogik og metoder til arbejdet på bo-/
døgninstitutioner og opholdssteder

• Borgernes lovgivningsmæssige rettigheder i forhold
til selvbestemmelse

• Lovgivning

• Dokumentere den pædagogiske indsats og synliggøre de opnåede resultater via journalisering, referater
og udarbejdelse af statusrapporter.

• Støtte til en trivselsfremmende social- og specialpædagogisk bistand
• Relationers betydning i omsorgsarbejde

• Medicinhåndtering
• Minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder
• Egen rolle i voldsforebyggelse
• Neuropsykologisk viden om hjernens opbygning og
funktion
• Støtte borgeren i kontakten til pårørende

• Kommunikation med afsæt i en neuropædagogisk
forståelse

Praktiske informationer
Vi skaber læring gennem et vekselforhold hvor viden, færdigheder og
kompetencer fra uddannelsen, veksler med erfaring fra og afprøvning i
praksis.
Uddannelsen er på 47 dage, der er planlagt, så der deltages på uddannelse ca.
en uge om måneden frem til juni 2023.
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.: 2809415208amkupp6p

Indhold

AMU-nr

Tilmeldingsfrist
senest den 8. august 2022
Kontakt
Jeanette Dam Johansen
tlf. 4172 1183, mail: jejo@zbc.dk
Sted
ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Dage

Datoer

Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

45747

10 dage

29. august–2. september 2022
26.–30. september 2022

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

47981

3 dage

25.–27. oktober 2022

Socialpædagogik og aktiverende metoder

40600

5 dage

21.-25. november 2022

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

49780

3 dage

14.-16. december 2022

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42834

3 dage

10.-12. januar 2023

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

44859

3 dage

6.-8. februar 2023

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

48390

2 dage

2.-3. marts 2023

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

44886

5 dage

27.-31. marts 2023

Medvirken ved medicinadministration

49489

3 dage

25.-27. april 2023

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

48430

5 dage

22.–26. maj 2023

Arbejde med sindslidende med misbrug

40599

5 dage

19.-23. juni 2023

ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

