DIPLOMMODUL VED UCC

Børn, unge og familier i
udsatte positioner
Bornholm står med den udfordring, at flere børn og unge er socialt udsatte,
end hvad man oplever i resten af landet. UCC tilbyder et diplommodul, der
vil styrke det tværprofessionelle samarbejde i relation til de børn, unge og
familier, der er i udsatte positioner
Dette diplommodul er målrettet dem, der både ønsker at få ny viden og nye færdigheder på dette felt. Modulet har til formål at gøre dig kompetent til at formulere,
diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer i relation til din egen praksis, og når du indgår i et tværfagligt
samarbejde i relation til børn, unge og familier i udsatte positioner.
Du bliver præsenteret for konventioner, lovgivning og arbejdet med etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle praksis og bliver i stand til at arbejde med at
indhente viden om og inddrage børn, unge og familiers perspektiv på eget liv.
Med dette modul bliver du klædt på, så du:
• kan formulere, diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer;
• kan indgå i tværfagligt samarbejde om udvikling af nye socialpædagogiske indsatser
for børn, unge og familier i udsatte positioner;
• kan påtage dig ansvar for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier
i udsatte positioner;
• har viden om centrale teorier og begreber i forhold til levevilkår, muligheder og
udvikling for børn, unge og familier i udsatte positioner;
• kender konventioner og lovgivning og har indsigt i socialpædagogiske indsatser i
forhold til udsatte grupper;
• har viden om etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle indsats;
• kan indhente viden om og analysere udsatte børns, unges og familiers egen oplevelse af deres situation;
• kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge
i udsatte positioner;
• kan inddrage viden om magt og etik i planlægning og gennemførelse af professionelle indsatser.
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PRAKTISK INFORMATION
Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan indpasses i
en travl hverdag. Den er praksisnær; den består af
både faglig og teoretisk viden koblet til deltagernes erfaringer fra praksis. På uddannelsen etableres netværk, så man altid har nogle at sparre med
- både på uddannelsen men også bagefter
STUDIESTART
Efter aftale, hvis der kommer helt old til Bornholm.
VARIGHED
40 timers undervisning fordelt på 10 undervisningsgange + vejledning til afsluttende modul-

prøve.
OMFANG
10 ECTS-point
ADGANGSKRAV
2 års erhvervserfaring og kompetencegivende
adgangseksamen (gymnasie, erhvervsfaglig,
AMU). Der er mulighed for realkompetencevurdering for uddannelseskravet.
PRIS
Udgangspunktet er 9.975,- kr/modul
Antal studerende: 16-24
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