
Om uddannelsen
Du vil på denne uddannelse få viden om potentielle følger og senfølger af at være 
tidligt født, og hvordan du kan anvende denne viden i tilrettelæggelsen af et 
trygt og pædagogisk læringsmiljø for det for tidligt fødte barn. Dette med henblik 
på at forebygge eller reducere evt. senfølger. 

Du vil få kendskab til og reflektere over, hvordan du kan etablere og indgå i et 
respektfuldt samarbejde med forældrene og øvrige samarbejdspartnere omkring 
barnet.

Efter endt uddannelse kan du arbejde systematisk og reflekteret ift. at skabe en 
tryg og udviklende hverdag for det tidligt fødte barn i dagtilbuddet.

Mål for uddannelsen
Efter uddannelsen kan du:

• skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og 
dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske  
konsekvenser ved en for tidlig fødsel

• udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet, i  
samarbejde med pædagoger

• medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske,  
sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes

• observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive  
observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med 
dem om den daglige understøttelse af barnet

• medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støtte- 
muligheder, der kan tilbydes barnet

Arbejdet med for tidligt fødte børn

Målgruppe
Denne uddannelse henvender sig 
til dagplejere, pædagogmedh-
jælpere og pædagogiske as-
sistenter, m.fl.

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

Dorte Lorenzen tlf: 87412604, mail: dol@sosuoj.dk 

Mette Gamborg tlf: 40117833, mail: mga@sosuoj.dk

Faktablad: 40993

Tid og sted 
Antal dage: 3 dage
 
Daglig undervisningstid:  
kl. 8.00 - 15.24

Se aktuelle datoer og steder vi 
afholder uddannelsen på:

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

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

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 
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