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Hvad lærer jeg?
Deltageren får almenviden i at løse
almindelige forflytnings- og lejringsopgaver og opgaver, der kræver
specialviden.
Du lærer at bruge gode arbejdsstillinger, så du skåner din krop bedst
muligt, og både du og borgeren får
den bedste oplevelse i forflytnings
og lejringssituationer.
På kurset tilrettelægges arbejdsgange således, at viden deles, tilegnes og udvikles blandt deltagerne
på kurset.

Kursusindhold:
•

•

•

Deltageren kan anvende borgerens ressourcer til at forebygge
komplikationer og skader hos
borgeren.
Deltageren kan samarbejde med
andre fagpersoner samt borgeren
om at udvælge og anvende relevante tekniske hjælpemidler og
faglige principper med henblik
på at skabe praktiske løsninger
af forflytnings- og lejringsopgaver.

Praktiske forhold
Kurset kan afkortes, men i den forbindelse stilles der krav om, at deltagerne
har en vis viden og erfaring inden for
forflytningsområdet.
Kurset henvender sig til medarbej
dere med en erhvervsuddannelse
eller ufaglærte, der er ansat til
at varetage forflytning og speciel
lejring.

Deltageren kan, ud fra viden om
egen fysisk og psykisk formåen
samt eget ansvars- og kompetenceområde, løse almindelige og
specielle forflytnings- og lejringsopgaver.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.
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