
Om modulet
Vil du udvikle din kompetencer i at 
forstå og håndtere konflikter, der kan 
opstå i samarbejdet med elever?

På Coaching og konflikthåndtering 
udvikler du dine kompetencer i hånd-
tering af konflikter igennem coaching 
og anvendelige spørgeteknikker, så du 
fortsat støtter op om elevens læring.  
Modulet giver dig redskaber til at 
arbejde aktivt med din  
kommunikation og forståelse for det 
psykologiske samspil. 

Fagligt udbytte
Efter uddannelsen har du konkrete 
værktøjer til at undersøge, forstå og 
anvende konflikter som en lærings-
mulighed. Du vil have større indsigt i, 
hvordan du selv og andre reagerer i 
konfliktsituationer, og du kan anvende 
en coachende tilgang. 

Med dette modul får du: 

• indsigt i egne og andres  
reaktionsmønstre

• analyseredskaber til at forstå  
konflikten og vælge relevante 
metoder

• praksisnære coaching og  
kommunikationsredskaber 

• fagligt fundament til at håndtere 
konflikter og skabe udvikling

På SOSU Østjylland sætter vi en ære i 
at tilrettelægge praksisnær og  
anvendelig undervisning, som tager 
udgangspunkt i dine erfaringer og  
udfordringer. 

Modulet afsluttes med en 2-siders 
case-opgave og en faglig dialog. 
Casen samler op på din viden fra 
modulet, og sætter dig i stand til at 
omsætte teorierne til praksis.

Målgruppe
Modulet er for dig, som har erfaring 
med praktikvejledning og ønsker at 
øge dit kendskab til reaktionsmøn-
stre og at tage din kommunikation, 
coaching og konflikthåndtering til 
næste niveau, så det fremmer elevens 
læring.

Undervisning 
Undervisningen foregår med fysisk 
fremmøde på SOSU Østjylland, 
Hedeager 33, 8200 Aarhus N  
i tidsrummet kl. 8.00 - 13.30, 
på følgende datoer:
26/9, 27/9, 3/10, 4/10, 7/10, 25/10, 
26/10 og 31/10.

Eksamen 11/11-2022 

Pris 
kr. 8.900,- eksl. bøger og undervisnings- 
materiale.

SVU 
Der kan søges SVU (StatensVoksenUd-
dannelsesstøtte) svarende til 60% af 
højeste dagpengesats. 
 

Tilmelding og yderligere oplysninger 
Modulet udbydes af Erhvervsakademi 
Aarhus og afholdes af SOSU Østjylland. 
Tilmelding foregår på www.eaaa.dk.

Kontakt uddannelsessekretær Dorte 
Lorenzen ved SOSU Østjylland på  
dol@sosuoj.dk eller tlf. 8741 2604 for 
hjælp eller yderligere information. 
 
Omstillingsfonden 
Ved tilmelding til modulet, skal du  
tilkendegive om du ønsker at søge 
midler fra Omstillingsfonden til 
dækning af en del af deltager- 
betalingen. Når din tilmelding er  
godkendt, vil du modtage en mail med 
informationer om, hvordan du søger 
om midler fra Omstillingsfonden. Der 
kan max. bevilges kr. 6.900,-.
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Uddannelse til praktikvejleder 
på SOSU Østjylland

Vi har flere uddannelsesmuligheder, 
-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 deltagerforudsætninger.  
Modulet er på 10 ECTS. Det kan følges 
og afsluttes selvstændigt eller indgå i 
en fleksibel akademiuddannelse. 
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