Drømmer du om
at arbejde med
mennesker?
6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer
om at arbejde i børnehave,
vuggestue, dagpleje eller klub

WWW.UCC.DK

Uddannelse og
opkvalificering skaber
vejen til arbejde
Er du ledig, og har du ikke brugt din ret til 6-ugers
jobrettet uddannelse, så er UCC’s 6-ugers forløb
måske noget for dig. Det er gratis for dig at deltage.
Du modtager dagpenge, når du deltager i jobrettet
uddannelse.
Tilmelding
For at tilmelde dig, skal du rekvirere et skema hos os, som du skal aflevere i
din a-kasse. Det er din a-kasse, som skal godkende din deltagelse på jobrettet
uddannelse.
Send en e-mail til amu@ucc.dk for at få tilsendt skema.
Særlige regler
• Er du under 25 år, skal din jobrettede uddannelse være afsluttet, inden du
opnår 6 måneders sammenlagt ledighed.
• Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet, inden du opnår 9 måneders sammenlagt ledighed.
Kursussted:
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Kurserne gennemføres
kun med den forudsætning at de er en del af positivlisten 2017.
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Kontakt
Arbejdsmarkedsuddannelserne
41 89 80 17
amu@ucc.dk
www.ucc.dk/amu
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Jobrettede kurser til ledige
Vi tilbyder dig tre forskellige 6-ugers
AMU-forløb med den nyeste viden
inden for det pædagogiske område.
Kursusforløbene giver dig øgede
muligheder for at få job eller fortsætte i uddannelse fx på den Pædagogiske Assistent-uddannelse.
Sigter du mod job med løntilskud,

er kurserne også relevante. Tal med
dit jobcenter om mulighed for at få
et kursus tilbudt som en del af din
aktivering.
UNDERVISNINGEN
På kurset møder du forskellige undervisningsformer:

• Oplæg
• Diskussioner i grupper på holdet
• Forskellige aktiviteter i samspil
med de andre på holdet
• Besøg i institutioner
• Læsning om emnerne

JOBRETTET FORLØBSPAKKE 35

Pædagogmedhjælper
Kursuspakke 35 er sammensat af
følgende AMU-uddannelser: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
48040 • Planlægning af pædagogiske aktiviteter 44431 • Leg og læring
med digitale medier 47732Børns
kompetenceudvikling 0 - 5 år
44299.

+

Hold 1

TIDSPUNKT
Pædagogmedhjælpere i
daginstitutioner:
9/1 - 27/1 2017
Planlægning af pædagogiske
aktiviteter:
30/1- 4/2 2017
Leg og læring med digitale medier:
6/2 - 10/2 2017
Børns kompetenceudvikling 0-5 år:
20/2 - 24/2 2017
Alle dage fra kl. 8.30-16.00 – fredag
dog til kl. 15.30
TILMELDINGSFRIST
23. december 2016
KURSUSPRIS
kr. 16.675,-

INDHOLD
• Du får viden om børn, deres
kompetencer og læring samt deres
livssituation og hele udvikling.
• Du får indsigt i kommunikation og
samarbejde med børn, forældre og
kolleger.
• Du lærer at udvikle kvaliteten af
børns hverdagsliv.

+

Hold 2

TIDSPUNKT
Pædagogmedhjælpere i
daginstitutioner:
6/3 -24/3 2017

• Du får viden om institutioner og
deres lovgrundlag.
• Du kommer til at bruge multimedier kreativt og arbejde med vidensøgning og etisk vejleding i forhold
til digitale medier.

+

Hold 3

TIDSPUNKT
Pædagogmedhjælpere i
daginstitutioner:
1/5 - 22/5 2017

Børns kompetenceudvikling 0-5 år:
27/3 - 31/3 2017

Leg og læring med digitale medier:
29/5 -2/6 2017

Leg og læring med digitale medier:
3/4 - 7/4 2017

Børns kompetenceudvikling 0-5 år:
6/6 -12/6 2017

Planlægning af pædagogiske
aktiviteter:
10/4 -19/4 2017
(dog ikke d. 13- 17/4 pga. påske)

Planlægning af pædagogiske
aktiviteter:
13/6- 19/6 2017

Alle dage fra kl. 8.30-16.00 – fredag
dog til kl. 15.30
TILMELDINGSFRIST
20. februar 2017
KURSUSPRIS
kr. 16.675,-

Alle dage fra kl. 8.30-16.00 – fredag
dog til kl. 15.30
TILMELDINGSFRIST
16. april 2017
KURSUSPRIS
kr. 16.675,-

JOBRETTET FORLØBSPAKKE 30

Dagplejer
Kursuspakke 30 er sammensat af
følgende AMU-uddannelser: Leg
med sprog 40625 • Børns motorik,
sansning og bevægelse 44262 •
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud og SFO 40955 • Arbejdet
med for tidligt fødte 40993 • Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 43691
• Dokumentation og evaluering
40142 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 42834 •
Leg og læring med digitale medier
47732.

+

Hold 1

TIDSPUNKT
Leg med sprog
27/2 - 3/3 2017

INDHOLD
• Lær at tilrettelægge, igangsætte
og støtte aktiviteter og lege, der
fremmer børns sproglige udvikling.
• Lær at inddrage børns motoriske
udvikling i det daglige pædagogiske arbejde.
• Forstå hvorfor et barn er udenfor
– hjælp det ind i fællesskabet.
• Få ideer til inkluderende aktiviteter.
• Lær at stimulere et for tidligt født
barns fysiske, psykiske, sociale og
sansemotoriske udvikling og at
samarbejde med forældrene.
• Bliv klædt på til at indgå i arbejdet
med at dokumentere og evaluere
målene i pædagogisk arbejde eller
social- og sundhedsarbejde.

+

• Få kendskab til forskellige former
for dokumentation som en måde
at præcisere og udvikle opstillede
mål og metoder på.
• Forstå hensigten med bekendtgørelsen om temaer og mål i
pædagogiske læreplaner og lær at
formulere mål i forhold til temaerne.
• Lær at tage det professionelle
ansvar for at skabe respektfuld,
værdig og udviklende dialog i det
pædagogiske arbejde.
• Bliv rustet til at arbejde med
digitale medier som et pædagogisk
redskab.

Hold 2

TIDSPUNKT
Leg med sprog
24/4 - 28/4 2016

Børns motorik sansning og
bevægelse
6/3 - 10/3 2017

Børns motorik sansning og bevægelse
1/5 - 5/5 2017

Inkluderende pædagogiske miljøer
13/3 - 17/3 2017

Inkluderende pædagogiske miljøer
8/5 -15/5 2017

Arbejdet med for tidligt fødte
20/3 - 22/3 2017

Arbejdet med for tidligt fødte
16/5 - 18/5 2016

Pædagogiske læreplaner
23/3 - 24/3 2017

Pædagogiske læreplaner
19/5 - 20/5 2017

Dokumentation og evaluering
27/3 -29/3 2017

TILMELDINGSFRIST
10. april 2017

Anerkendende kommunikation
10/4 - 12/4 2017

PRIS
16.245,-

Leg med digitale medier
18/4 - 24/4 2017
TILMELDINGSFRIST
13. februar 2017
PRIS
16.245,-
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JOBRETTET FORLØBSPAKKE 38

Klubmedarbejder
Kursuspakke 38 er sammensat af
følgende AMU-uddannelser: Ungdompædagogik og ungdomskultur i
klubarbejdet 41973 • Sociale medier
i børne- og ungdomskulturen 44864
• Medarbejderen som deltager i
forandringsprocesser 44383 • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
44274 • Inkluderende aktiviteter
og fællesskaber i klubber 42171 •
Forebyggende arbejde for og med
udsatte børn og unge 42172.

INDHOLD
• Opnå kompetence til at understøtte større børns og unges alsidige
udvikling.
• Støt den unges trivsel og oplevelse
af at være en del af fællesskabet.
• Inddrag udsatte og sårbare børn
og unge i det almindelige klubliv.
• Få redskaber til at forebygge og
håndtere konflikter i det daglige
pædagogiske arbejde med børn og
unge, kolleger og forældre.
• Skab et udviklende og anerkendende samspil med børn og unge,
forældre og kolleger.
• Forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i
ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange.

+
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TIDSPUNKT
Ungdomspædagogik og
ungdomskultur i klubarbejdet
20/2 -3/3 2017
Sociale medier i børne- og
ungdomskulturen
6/3 - 8/3 2017
Medarbejderen som deltagere i
forandringsproseccer
9/3 -10/3 2017
Forebyggende arbejde for og med
udsatte børn og unge
13/3 - 17/3 2017
Konflikthåndtering i pædagogisk
arbejde
20/3 -24/3 2017
Inkluderende aktiviteter og
fællesskaber i klubber
27/3 - 31/3 2017
Alle dage fra kl. 8.30-16.00 – fredag
dog til kl. 15.30
TILMELDINGSFRIST
6. februar 2017
KURSUSPRIS
kr. 16.863,-
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