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Arbejdet som
omsorgsmedarbejder
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Uddannelsen er en basisuddannelse for omsorgsmedhjælpere. Efter uddannelsen kan du i
samarbejde med borgere med udviklingshæmning indgå i respektfulde relationer, der fremmer
borgerens selvbestemmelse og trivsel.
Uddannelsen giver dig viden om borgere med
udviklingshæmning, og de retslige rammer for
det pædagogiske arbejde. Du lærer at dokumentere dit arbejde og gennemføre pædagogiske
aktiviteter under hensyn til borgerens ønsker og
behov

Dit udbytte af kurset
• Du lærer at formidle observationer til kolleger og
pårørende
• Du lærer at reflektere over dit eget arbejde
• Du lærer om borgerens behov for støtte og indflydelse på egen hverdag
• Du får viden om de samfundsmæssige opgaver
• Du får viden om den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet
• Du får viden om lovgrundlaget for området
Arbejdet som omsorgsmedarbejder
15 dage / AMU-nr.48116
Deltagerne er pædagogiske medarbejdere og omsorgsmedhjælpere, der arbejder med borgere med udviklingshæmning eller andre borgere med funktionsnedsættelser i botilbud, bofællesskaber og boformer samt
på pædagogiske opholdssteder.
Indhold
• Borgere med udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser; Identifikation af målgruppen, Lovgivningsmæssige rammer, Livskvalitet og menneskesyn

• Magt, omsorg og selvbestemmelse & oplevelsenheraf: Selv- og medbestemmelse, magt i det pædagogiske arbejde, inklusion og deltagelse i samfundet
• Den professionelle rolle; Psykologi og relationer,anerkendende relationer
• Kommunikation herunder alternativ kommunikation;Det sociale samspil som forudsætning for kommu-nikation, Kommunikationsvanskeligheder, Alternative
kommunikationsformer
• Samarbejde med kollegaer og pårørende med udgangspunkt i borgeren; Samarbejdets forudsætning
• Iagttagelse og dokumentation i pædagogisk arbejde;
Fælles referenceramme, Iagttagelse og dokumentation.
Praktisk information
Kurserne er ArbejdsmarkedsUddannelser (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 efteruddannelse.dk. Brug kviknummer
2809415108amomsbp
Se aktuelle datoer og tilmeldingsfrister på
kurser.zbc.dk/kursus/arbejdet-som-omsorgsmedhjaelper
Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til fx tilmelding,
er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær:
Lone Nielsen: 3193 5743 / lonn@zbc.dk eller konsulent
Jeanette Johansen, 4172 1183 / jejo@zbc.dk

ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

