
Styrk dine kompetencer
I oversigten her finder du bl.a. et grundlæggende kursus om arbejdet som 
pædagogmedhjælper, samt en række kurser med høj faglig relevans inden for 
forskellige områder. 
Du får de bedste forudsætninger for at blive en endnu bedre pædagogisk me-
darbejder - til glæde for dig, din arbejdsplads og børnene.

Målgruppe
Uddannelserne er målrettet pædagogmedhjælpere og pædagogiske assisten-
ter.

 
Arbejdsmarkedsuddannelser
AMU er for dig, der vil have kom-
petencer til et arbejdsmarked i ud-
vikling. Kurserne er typisk gratis at 
deltage i for målgruppen af kortud-
dannede og ufaglærte. Arbejdsgiver 
kan modtage VEU-godtgørelse for 
medarbejder på AMU. 

Kurser til jer
Hvis I kan samle et hold, opretter vi 
gerne et kursus efter ønske. Kon-
takt os, så vi sammen kan afdække 
jeres behov og se på de mange mu-
ligheder. 

Nyhedsmail
Få nyt om kompetenceudvikling  di-
rekte i din indbakke. Skan QR-kode 
og tilmeld dig. 

Kontakt os: 
SOSU H Kursuscenter 
7226 6000 / kurser@sosuh.dk

Efteruddannelse - dagtilbud
Aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser af høj faglig kvalitet med relevans for det pædagogiske område.

Læs mere og tilmeld dig på sosuh.dk



Arbejdet med børn i udsatte 
positioner
3 dage, AMU 48726

 » Du bliver mere bevidst om hvordan 
du kan støtte børn i deres udvikling, 
trivsel og tilknytningsbehov, ud fra en 
forståelse om børns reaktions – og 
handlemuligheder.

Børns motorik, sansning og 
bevægelse 1
3 dage AMU 48734

 » Du lærer om børns sansemotor-
iske udvikling, og hvilken betydning 
den har for deres trivsel og udvikling 
generelt. Du lærer hvordan du plan-
lægger, gennemfører og evaluerer på 
bevægeaktiviteter, så de er med til at 
give børn alsidige muligheder for at 
gøre brug af og lære gennem krop og 
sanser.

Børns leg
5 dage, AMU 42660

 » Du lærer støtte børns egne lege- 
selvstændigt og i samarbejde med 
kollegaer - og at skabe alsidige og 
udviklende rammer for børns lege 
og legemuligheder ud fra en indsigt i 
legens kulturelle betydning og børns 
udvikling.

Samspil og relationer i  
pædagogisk arbejde
5 dage, AMU 42665

 » På kurset lærer du gennem mål-
rettet og udviklingsorienteret kommu-
nikation at skabe udviklende samspil 
og anerkendende relationer med bru-
gerne og deres pårørende.

Pædagogmedhjælper i  
dagtilbud
15 dage, AMU 49777

 » Efter uddannelsen kan du selvstæn-
digt og i samarbejde med kollegaer 
tilrettelægge trygge og udviklende 
læringsmiljøer i barnets hverdag i 
dagtilbuddet. Du lærer at arbejde ud 
fra det fælles pædagogiske grundlag 
med fokus på børnesyn, børnepers-
pektiv, børnefællesskaber, leg og det 
brede læringsbegreb.

Mad og måltiders muligheder  
i dagtilbud
3 dage, AMU 48667

 » Efter uddannelsen vil du kunne ska-
be pædagogiske rammer for mad og 
måltider og i et samarbejde med børn, 
forældre og kollegaer tilrettelægge 
pædagogiske aktiviteter ud fra en 
samlet viden om maden, måltidet, 
velsmagen og samværets betydning 
for børns trivsel og sundhed. 

Den styrkede pædagogiske 
læreplan
3 dage, AMU 48384

 » Du får viden om og forståelse for in-
tentionen bag en styrket pædagogisk 
læreplan som ramme for det pædago-
giske arbejde og kan på baggrund af 
denne viden analysere og justere egen 
pædagogisk praksis.

Neuropædagogik som redskab 
i pædagogisk arbejde
3 dage AMU 44859

 » Uddannelsen giver dig indblik i 
hjernens funktioner og sanseintegra-
tion. Du lærer at tage afsæt i den 
enkeltes behov, forudsætninger og ud-
viklingsmuligheder i tilrettelæggelsen 
af det pædagogiske arbejde samt 
at reflektere over betydningen af din 
egen adfærd i samspillet.  

Læs mere og tilmeld dig på sosuh.dk


