
Bliv klar som vikar!
Er du allerede vikar i folkeskolen, eller 
overvejer du at blive vikar? 

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

ZBC har sammensat et grundlæggende kompetenceforløb for vikarer i folke-
skolen, som giver en god forståelse for hvad det vil sige at være vikar i folkesko-
len, herunder kort intro til lovgivning og idegrundlag bag folkeskolereformen. 
Vi tager udgangspunkt i læringsteorier, didaktiske overvejelser og betydningen 
af relations dannelse, så kommende eller nuværende vikarer kan medvirke til at 
fremme elevernes læring og styrke deres trivsel.

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



ZBC udbyder  
kompetenceforløb for 
vikarer i folkeskolen 
På forløbet vil der være fokus på 
viden om klasserumsledelse, så den 
enkelte vikar kan varetage ansvaret 
for at lede grupper af elever eller 
hele klasser i undervisningen. Der vil 
desuden være fokus på social inklusi-
on og konflikthåndtering.

Forløbet giver kompetencer til at 
udvikle og justere den pædagogiske 
praksis, så der opnås en forståelse 
af egen faglige rolle i læringssituati-
onen, så man dermed kan bidrage 
aktivt til et konstruktivt samarbejde 
og indgå i en anerkendende dialog 
i samarbejdet med øvrige lærere og 
forældre.. 

Forløbet er sammensat af 3 
kurser: 
Didaktik og læring i pædagogisk 
praksis, 47941, 4 dage 
Modulet har fokus på at udarbejde 
mål for den enkelte elev, hvor ele-
vens læringsforudsætninger ind-
drages i de didaktiske overvejelser 
og modeller. Derudover fokuseres 
der på pædagogiske principper 
og læringsprocessen, der styrker 
kompetencer til at kunne planlægge, 
gennemføre og evaluere aktiviteter i 
undervisningen. 

Refleksionsmetoder i den pæda-
gogiske praksis, 48729, 3 dage 
Modulet har fokus på anvendelsen 
af refleksionsmetoder og redskaber 
med henblik på at opnå handlekom-
petence til løbende at kunne justere 
og forbedre egen pædagogiske 
praksis, samt fokus på faglig refleksi-
on i samarbejde med øvrige lærere 
og evt. ledelse.

Konflikthåndtering i pædagogisk 
arbejde, 44274, 5 dage 
Modulet har fokus på værktøjer 
til at forebygge, håndtere og løse 
konflikter i det daglige pædago-
giske arbejde. Der arbejdes med 
konfliktforståelse og anvendelse af 
forskellige konfliktløsningsmodeller 
og konfliktmønstre.  

Førstehjælpskursus for voksne  
med ansvar for børn, 1 dag 
Kurset indeholder flg.: Førstehjælp 
ved hjertestop (4 timer), førstehjælp 
og forebyggelse til børn (2,5 time) 
samt særtillæg førstehjælp for voks-
ne med ansvar for børn. 
Førstehjælpskurset varer 7 timer og 
koster 550,- kr. pr. person. Kurset er 
tilrettelagt jf. dansk førstehjælpsråds 
guidelines

Alle 3 AMU-kurser fremgår på den 
landsdækkende positivliste for 6 
ugers selvvalgt uddannelse.  

Praktisk information
Kurset er gratis, hvis du er kortud-
dannet, faglært eller ufaglært. Du 
eller din arbejdsgiver kan modtage 
VEU-godtgørelse, mens du er på 
kursus, hvis du er fastansat.

Datoer for forløbet
Førstehjælp: 
Vinter: 28. januar 2021
Sommer: 24. juni 2021

Didaktik og læring i pædagogisk 
praksis, 47941 (4 dage):  
Vinter: 11. - 14. januar 2021
Sommer: 7. - 10. juni 2021 (to  
online dage)

Refleksionsmetoder i den pæda-
gogiske praksis, 48729 (3 dage):  
Vinter: 25. - 27. januar 2021
Sommer: 21. - 23.  juni 2021 (én 
online dag)

Konflikthåndtering i pædagogisk 
arbejde, 44274, 5 dage:  
Vinter: 18. - 22. januar 2021
Sommer: 14. - 18. juni 2021 (to online 
dage)

Undervisningssted
Vinter:
ZBC, Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Sommer: 
ZBC, Selandia Park 6, 
4100 Ringsted

Mødetid: Kl. 8.15 – 15.40

Tilmelding
Tilmelding og ansøgning om
VEU-godtgørelse sker via efter-
uddannelse.dk ved at benytte flg. 
kviknr: 
Vinterforløb: 5101am7941p 
Sommerforløb: 4106am7941po

Førstehjælp vinter: 5101ivførsthj
Førstehjælp sommer: 4106ivførsthj

Hvis du er ledig med ret til jobrettet 
uddannelse, uddannelse på jobplan 
eller uddannelse under arbejdsmar-
kedsydelsen, skal du tilmelde dig 
forløbet hos kursussekretæren.

Tilmeldingsfrist: 
Vinterforløb: 4. januar 2021
Sommerforløb: 24. maj 2021

Kontakt
Kursussekretær
Lone Nielsen,  
lonn@zbc.dk, tlf. 3193 5743

Uddannelseskonsulent
Susanne Møller
susm@zbc.dk, tlf. 5116 5955

ZBC
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

https://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknrinfo=2809415101am7941p
https://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknrinfo=2809412809415101am7941p
https://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknrinfo=2809415101ivførsthj
https://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknrinfo=2809414106ivførsthj

