
Mentoruddannelse
(5 dage)

1.-2. marts + 29.-31. marts
__________

Arbejdet som dagplejer 
(15 dage)

6.-24. marts
__________

Akutuddannelsen (6 dage)

16.-17. marts + 20.-21. marts
+ 12.-13. april

__________

Oplæringsvejleder, PAU-
og SOSU-elever, basis 
(11 dage)

20.-23. marts + 11.-14. april
+ 24.-26. april

__________

Praktikvejledning, sprog  
og kultur (2 dage)

27.-28. marts
__________

Vejledning i forflytning  
(6 dage)

27.-28. marts + 13.-14. april  
+ 2.-3. maj

Marts

Praktikvejledning, særlig 
indsats (5 dage)

11.-13. april + 2.-3. maj
__________

Børneperspektiver i det 
pædagogiske læringsmiljø
(3 dage)

24.-26. april

Farmakologi i psykiatrien
(5 dage)

2.-4. maj + 10.-11. maj
__________

Oplæringsvejleder, PAU- og 
SOSU-elever, basis (11 dage) 

8.-11. maj + 30. maj - 2. juni  
+ 12.-14. juni

__________

Farmakologi i somatikken
(5 dage)

8.-9. maj + 15.-17. maj
__________

Vejledning i forflytning  
(6 dage)

15.-16. maj + 30-31. maj 
+ 19.-20. juni

April

Der kan forekomme ændringer i datoer og de udbudte kurser - se den opdaterede kursusoversigt på hjemmesiden. Scan QR-koden øverst

Juni

Maj

SOSU Østjylland kursuskalender 
AMU forår 2023

Læs mere og  
tilmeld dig her

Barnets første 1000 dage
(3 dage)

15.-17. maj
__________

Forældreinddragelse i 
pædagogiske dagtilbud
(4 dage)

30. maj - 2. juni
__________

Portøren og hosp.serv.ass. 
som fast vagt (10 dage)

22.-26. maj + 12.-16. juni
__________

Kliniske opgaver i almen 
lægepraksis (5 dage)

31. maj-2. juni + 6.-7. juni
__________

Injektion af medicin (1 dag)

24. maj

Sårbehandling - 
behandlingskrævende sår
(3 dage)

6.-8. juni

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 
og hold dig opdateret

Åbn kameraet på din 
smartphone og hold den 

hen til QR-koden



SOSU Østjylland kursuskalender 
Akademi-moduler forår 2023

Tilmeld dig vores  
nyhedsbrev og få ny  

viden og info om  
kommende uddannelser

Pædagogik og kommunikation
Start 11. april - 8 undervisningsgange
Eksamen 7.-9. juni

Socialpædagogik og psykiatri
Start 11. april - 8 undervisningsgange
Eksamen 7.-9. juni

Afgangsprojekt
Start 11. april
Eksamen 7.-9. juni

Moduler i sundhedspraksis

Stress i organisationer
Start 6. sept. - 7 undervisningsdage (aften)
Eksamen 9. november

Afgangsprojekt
Vi tilbyder afgangsprojekt i foråret 2023
Datoer aftales ved tilmelding

Moduler i ledelse

Moduler til praktikvejledere

Lærings- og deltagerforudsætninger
Start 6. marts - 8 undervisningsgange
Eksamen 3. maj

Coaching og konflikthåndtering
Start 18. april - 8 undervisningsgange
Eksamen 7. juni

Akademiuddannelserne er for dig, der  
arbejder inden for det sundhedsfaglige eller 
pædagogiske område og gerne vil:

• udbygge og styrke dine professionelle
  kompetencer
• arbejde mere selvstændigt i dit
  daglige arbejde
• have nye, faglige udfordringer og 
  kvalificere dig til videreuddannelse

En akademiuddannelse er en god karrierevej 
med mulighed for at tilpasse uddannelsen 
til netop dine interesser. Du kan kombinere 
fagene, så du tager moduler fra flere  
akademiuddannelser. Du kan også vælge bare 
at tage et enkelt akademimodul.

Læs mere om  
akademi- 
uddannelserne  
og tilmeld dig her

Sådan kan du fx. sammensætte din  
akademiuddannelse i sundhedspraksis:

Professionel  
praksis  

Kvalitets- 
udvikling og  

dokumentation

Afgangs- 
projekt

fx. 
Sammen- 

hængende forløb

fx. Innovativ
praksis

fx. 10 ECTS
fra en anden 

retning

Organisation  
og arbejds- 

psykologiLedelse
i praksis

Afgangs- 
projekt

Det 
strategiske
lederskab

fx. projekt-
ledelse

fx. 10 ECTS
fra en anden 

retning

Sådan kan du fx. sammensætte din  
akademiuddannelse i ledelse:

... eller udvælg enkelte moduler
der passer til dig:

fx. Coaching og 
konflikthånd- 

tering

fx. Team- 
ledelsefx.  

Lærings-  
og deltager- 

forudsætninger


