
Om kurset
Formålet med kurset er, at du som vejleder får viden om hvordan sprog, kultur, 
traditioner og forventninger kan udfordre god kommunikation mellem  
vejleder og elev. Du får indblik i hvorfor dansk er svært, hvordan sproget kan 
være en hindring for den gode kommunikation og hvordan sprog og kultur  
skaber særlige forudsætninger for elevens læring. 

Du får  viden om de udfordringer der kan være for eleven - der, udover at skulle 
lære om selve faget - også skal forstå en anden kultur, et andet system, et 
andet sprog og samtidigt agere i et nyt samarbejde og skabe relationer, i en ny 
kultur. Du får indsigt i de forventninger og den forståelse eleven kommer med 
og dermed viden om, hvordan du møder og vejleder eleven. 

Mål for kurset 
 
Efter kurset kan du modtage eleven, så denne føler sig velkommen og  
inkluderet i et arbejdsfælleskab, samt integreret i arbejdskulturen. Du kan  
anvende metoder og redskaber til instruktion og vejledning samt give feedback, 
der støtter elevens ansvar for egen uddannelse. 

Du får værktøjer til en bedre og mere hensigtsmæssig kommunikation. Du får 
ligeledes kendskab til elevers forskellige kulturelle baggrunde og individuelle 
behov, der kan have betydning, for deres muligheder for inklusion og trivsel i 
arbejdsfællesskaberne. 

Praktikvejleder - sprog og kultur

- vejledning af elever med anden  
sproglig og kulturel baggrund end dansk

Målgruppe
Kurset henvender sig til erfarne 
vejledere, der har behov for viden 
og værktøjer til at vejlede elever 
med dansk som andetsprog og 
anden kulturel baggrund end 
dansk. 

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til kurset via vores hjemmeside.  
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:

Elisabeth Rose Kobberøe tlf: 87412610, mail: erk@sosuoj.dk 

Anne Kathrine Valeur på tlf: 87206118, mail: akv@sosuoj.dk

Faktablad: 49234 & 49580

Tid og sted 
Antal dage: 2 dage 
 
Daglig undervisningstid: 

kl. 8.00 - 15.24

Se aktuelle datoer og steder vi 
afholder kurset på:

www.sosuoj.dk/efteruddan-
nelse-og-kurser/kursusoversigt/

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der 
tilhører amu-målgruppen, dvs. 
uddannelse til og med faglært 
niveau.

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 

Obligatorisk deltagerbetaling  
på 256 kr. 
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Uddannelse til  
praktikvejleder på  
SOSU Østjylland

Vi har flere uddannelses- 
muligheder, -niveauer og  
-specialiseringer til dig der  
arbejder som praktikvejleder.

Du kan følge vores 5 dages AMU 
forløb om Særlig indsats med 
fokus på elever med  
læringsmæssige udfordringer.

Vi tilbyder også moduler fra  
Akademiuddannelsen f.eks.  
Lærings- og deltager- 
forudsætninger. Modulet er på 10 
ECTS. Det kan følges og afsluttes  
selvstændigt eller indgå i en  
fleksibel akademiuddannelse. 

Lærings- og 
deltagerfor-
udsætninger

Coaching og 
konflikthånd-

tering

Særlig  
indsats

Sprog og 
kultur

Basis


