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Grundkursus for pædagogmed-
hjælpere i dagtilbud og SFO/skole

Mål nr. 49777
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Dagtilbud
• Hvad vil det sige at arbejde i ”et pædago-

gisk læringsmiljø hele dagen?“ 

• Legen som det grundlæggende og betyd-
ningen af venskaber i børns liv 

• Fokus på sammenhæng og helhed i bar-
nets liv 

• En evaluerende pædagogisk praksis  Hvad 
kendetegner høj kvalitet i dagtilbud? 

• Kommunikation og samspil - konflikthånd-
tering i børnehøjde 

• Børns sprog og kommunikation i forhold til 
Den styrkede pædagogiske læreplan 

• Natur, udeliv og science/krop, sanser og 
bevægelse 

• Kreativ værksted, musik, børneyoga

Skole/SFO
• Hvad vil det sige at arbejde i en praksis 

baseret på fritidskulturen i SFO’en og i det 
fritidspædagogiske arbejde? 

• Legen som det grundlæggende i en fritids-
kultur -og betydningen af venskaber i børns 
liv 

• Hvad vil det sige at samarbejde tværfag-
ligt? 

• Dokumentation og evaluering af egen 
praksis for derved at øge handlemulighe-
derne samt perspektiverne i et fremtidigt 
fritidspædagogisk arbejde 

• Observationer og en evaluerende pædago-
gisk praksis i forhold til samspil og kommu-
nikation 

• Didaktik (og klasserumsledelse) i det pæda-
gogiske arbejde 

• Kreativ værksted hallen, musik, drama

Kompetenceløft i Aarhus kommune
På grundkurset for pædagogmedhjælpere får du den nyeste viden om børns udvikling og 
læring 0-12 år samt forståelse for, hvordan du kan bidrage til selvstændigt og i samarbejde 
med kollegaer at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for børnene i daginstitutionen 
eller SFO/skole. Du bliver endvidere opdateret med den nyeste viden omkring børn i udsatte 
positioner og hvordan du kan bidrage til de særlige indsatser, der kan være behov for, når et 
barn i kortere eller længere tid har brug for ekstra hjælp og omsorg.

På kurset får du rig mulighed for at træne og øve din evne til at kommunikere med børnene, 
forældrene og øvrige samarbejdspartnere i en inkluderende og anerkendende praksis og ikke 
mindst får du styrket dine kreative kompetencer indenfor drama, musik, idræt og leg.

Indhold:
• Introduktion til uddannelsesforløbet af Børn og Unge samt FOA
• Lovgrundlaget for dagtilbud og introduktion til den Styrkede pædagogiske Læreplan
• Grundlæggende viden om børnesyn og relationskompetencer
• Hjernen på vej
• Forældresamarbejde- og samskabelse
• Børn i udsatte positioner - tidlig og forebyggende indsats
• Kreative aktiviteter og processer
• Kollegialt samarbejde - arbejdsmiljø og dialog
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Kursussted
SOSU Østjylland

Hedeager 33, 8200 Aarhus N

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

Der kan søges VEU-godtgørelse efter gæl-
dende regler.

For deltagere med uddannelsesniveau over 
faglært niveau er der en deltagerbetaling 
på kr. 9.077,- (2022 pris).

Du kan kontakte Efter- og videreuddannel-
sesafdelingen for nærmere information på 
telefon 8741 2604.

Tilmeldning – SÅDAN GØR DU:
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig 
via portalen www.voksenuddannelse.dk 

se kursusnr. under kursusoversigt.

Kontakt Efter- og videreuddannelsesse-
kretariatet, tlf. 8741 2604 for hjælp eller 
yderligere oplysninger.

se mere på sosuoj.dk

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud eller sko-
le/SFO ansat i Aarhus kommune.


