
For dig der arbejder som 
omsorgsmedhjælper

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

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

http://zbc.dk


Vores uddannelsesforløb for omsorgsmedhjæl-
pere, opkvalificerer dig til at kunne håndtere 
de mange udfordringer og glæder både fag-
ligt og personligt.

Basisuddannelse
Når du deltager i et længerevarende uddannelsesfor-
løb, får du faglig viden, redskaber og mulighed for at 
dele og udveksle erfaringer med andre, der arbej-
der med samme målgruppe, på et dybere og mere 
kvalificeret niveau.

På vores basisuddannelse får du grundlæggende 
kompetencer til at varetage arbejdet som omsorgs-
medhjælper. Du får viden om den historiske udvik-
ling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet samt 
de samfundsmæssige opgaver. Du lærer at reflektere 
over dit eget arbejde og får viden om borgerens 
behov for støtte og indflydelse på egen hverdag.

Basisuddannelsen giver dig viden om borgere med 
udviklingshæmning, og de retslige rammer for det 
pædagogiske arbejde, samt viden om hvordan du 
kan arbejde med forskellige pædagogiske metoder.
Som noget nyt har vi sammensat en række specia-
liseringsmoduler, som du kan supplere din basisvi-
den med. Du kan tage et modul eller alle – alt efter 
interesse. Du vælger selv rækkefølgen.

Tid
Undervisningen begynder kl 8.15 og slutter 15.40.

Tilmelding 
Se kommende datoer og tilmeld dig på vores hjem-
meside: kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik eller 
via voksenuddannelse.dk og det aktuelle kviknr.

Kontakt
For yderligere information:
Uddannelseskonsulent Mie Alving Larsen 
tlf. 4172 1321/mail: mial@zbc.dk

Basisuddannelsen til dagplejere 
består af 15 dage.
Dato: 16. januar 2023 - 10. februar 2023
AMU 44855 I Arbejdet som omsorgsmedhjælper - Basis

Tilmeldingsfrist: 2. januar 2023

Undervisningssted: ZBC - Campusbuen 40, 4600 Køge

Kviknr: 2809412301am8116p

ZBC
Selandia Park 6 -8 

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

https://kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik
http://voksenuddannelse.dk
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809412301am8116p
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