
Om uddannelsen
Hverdagen med et plejebarn kan betyde, at du skal håndtere mange potentielt 
stressende situationer. Situationer, hvor dit nervesystem er på overarbejde. Over 
længere tid kan der være risiko for at blive ramt af omsorgstræthed. 

På denne uddannelse vil du, med afsæt i viden om lavaffektive metoder, få 
redskaber til at identificere og håndtere stress-belastninger, og forebygge for 
høj eller for lav arousal, både hos dig selv og hos plejebarnet. Du vil få indsigt i, 
hvordan du kan mindske eller forebygge potentielle konfliktsituationer, og  
derigennem understøtte både egen og plejebarnets oplevelse af mestring.  

Mål for uddannelsen
Efter uddannelsen kan du:

• skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser 
og problemskabende adfærd, med afsæt i en forståelse for konflikt- 
minimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på 
metoden Low Arousal.   

• skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende  
adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde

• forstå de grundlæggende principper i Low Arousal og forstå problem- 
skabende adfærd som en mestringsstrategi for barnet/den unge og  
tilpasse eventuelle krav i forhold hertil

• på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, 
forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, 
samt pædagogiske og fysiske rammer

• reflektere over egen og kollegers rolle i barnets/den unges liv. Du kan på 
baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at  
minimere konflikter

Arbejdet med lavaffektive metoder -  
low arousal

Målgruppe
Denne uddannelse henvender sig 
til faglærte og ufaglærte me-
darbejdere. Det kan eksempelvis 
være pædagogmedhjælpere, 
værkstedsassistenter og pæda-
gogiske assistenter. Ligeledes er 
uddannelsen også rettet mod 
det specialpædagogiske område 
i forhold til børn og unge med 
udviklingsforstyrrelser og/eller 
problemskabende adfærd, hvor 
målgruppen er familieplejere.

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: 48390

Tid og sted 
Antal dage: 2 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. 

 Aarhus • Silkeborg • Skanderborg • +45 8741 2626


