Forflytningsvejleder

Kursusnr.: 40935
Varighed: 2 dage

Har du lyst til at arbejde
som forflytningsvejleder?
AMU-Fyn har en uddannelse, der
giver dig et væld af muligheder for
dette. På uddannelsen er der mulighed for fordybelse i alt, hvad der
har med forflytning at gøre.

medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler
og indsamling af ny viden om
forflytning i det tværfaglige
samarbejde. I det arbejde lærer
du at etablere og bruge faglige
netværk til vidensdeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

Kursets indhold

Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.

Kurset er opdelt i 2 moduler, hvor
hovedvægten af teorien ligger på
kommunikation, vejlederrollen og
feedback. Det praktiske arbejde med
forflytninger bruges som redskab på
kurset. Det anbefales derfor, at du
har kenskab til forflytningsområdet
i forvejen og grundprincipperne i
forflytning.

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.

De 2 moduler på forflytningsvejleder
kurset adskilt med ca. 3 ugers
mellemrum, og i den periode skal
der laves en mindre hjemmeopgave
ud fra en problematik, som har med
forflytning og vejlederrollen at gøre.
Vi afholder 5 dages forflytningskursus
for dig, som gerne vil vide mere eller
blot genopfriske din viden, før du
kaster dig ud i rollen som instruktør.
Kurset er meget praktisk i den forstand, at kursisterne giver tilbagemeldinger til hinanden på forskellige
opgaver, som de i forløbet arbejder
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yderligere information
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Heidi Nielsen
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Gå ind og følg AMU-Fyn på:

09030819

Efter uddannelsens 3+3 dage bliver
du i stand til at:
• vejlede kolleger i forflytning. I
den sammenhæng lærer du på
baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper at analysere og vurdere
forflytninger samt bruge borgerens ressourcer.
• målrette vejledning, formidle,
undervise og instruere de forskellige fag på arbejdspladsen.
• inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader.
• medvirke til at skabe øget fokus
på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
På kurset får du forståelse for
egen rolle i at inspirere til og
skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.
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Forflytningsvejleder
med og fremfører for hinanden i
grupper eller i plenum.
Du kan også blive bedt om at fremlægge en opgave alene, som du får
feedback på af medkursister og undervisere i forhold til vejlederrollen.

Hvilke emner behandles
på kurset?
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Kommunikation
Feedbackmodellen
Læringsstile
Rollen som instruktør
Forflytningscases fra kursisternes
egen hverdag
Handlingskanaler, hvordan kommer jeg videre ?
Afprøvning af hjælpemidler
Forflytningsprincipper
Forflytningens historie og fremtid
Intro til bariatriområdet
Oplæg om ergonomi
Love og regler / AT vejledning
D.3.3
Hjemmeopgave
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