Innovation og
teknologi i arbejdet
Strukturændringer og ny teknologi er blot nogle af de udfordringer,
som fører til forandringer i det daglige arbejde. Derfor må arbejdspladserne stræbe mod at blive innovative og give plads til nytænkning og gode ideer.

Innovation - idéudvikling mm.
2 dage
AMU-uddannelse nr. 42929
Målgruppe: Ansatte inden for dagtilbud og øvrige pædagogiske jobområder og ansatte inden
for ældrepleje og psykiatri m.fl.
•
•
•

Igangsættelse af kreativ idéudvikling
Den innovative proces
Kommunikations- og relationsstrategi

Innovation - gennemførelse og formidling

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde
Hvordan kan velfærdsteknologien være med
til at gøre borgerne mere selvhjulpne og øge
deres livskvalitet?
Hvilke udfordringer og erfaringer ligger der,
både etiske, praktiske, lovgivningsmæssige og
organisatoriske, i indførelsen af velfærdsteknologi?
Og hvordan kan velfærdsteknologien give
bedre arbejdsforhold og være med til at gøre
arbejdspladsen attraktiv for nuværende og nye
medarbejdere?

2 dage
AMU-uddannelse nr. 42930

3 dage

Målgruppe: Ansatte indenfor dagtilbud og øvrige pædagogiske jobområder og ansatte inden
for ældrepleje og psykiatri m.fl.

AMU-uddannelse nr.47260
Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og
social- og sundhedsassistenter
•

•
•
•
•

Analyse, vurdering og prioritering af idéer
Udfordringer og rammer i udviklingsarbejdet
Igangsætte og gennemføre innovative
processer
Formidling og videndeling

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

•
•
•
•

Velfærdsteknologi og de muligheder det
giver for din arbejdsplads
Værktøjer til at vejlede borgeren i velfærdsløsninger
Etiske og arbejdsmæssige aspekter ved
velfærdsteknologien
Anvendelse af velfærdsteknologi i det
daglige omsorgsarbejde
Relevante lokale politikker og anbefalinger
på det velfærdsteknologiske område

2 dage
AMU-uddannelse nr. 44383
Målgruppe: Ansatte indenfor dagtilbud og øvrige pædagogiske jobområder og ansatte inden
for ældrepleje og psykiatri m.fl.
•
•
•

Forandringsanalyse og –forståelse
Forandringsprocesser - hvordan sætter vi
dem i gang og fastholder dem?
Hvordan møder og reagere vi, som personer på forandringer?
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Side 2

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
4 dage
AMU-uddannelse nr. 40598
Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og
lignende målgrupper med erfaring.

Målet for uddannelsen er, at deltageren kan
være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og
strategier, herunder tage ansvar for planlægning,
gennemførelse og dokumentation af opgaver i
egen praksis.

Deltageren kan tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage
aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet.
•
•

Anerkendende forandringsprocesser
Selvledelse i et individuelt og organisatorisk
perspektiv
•
Kultur og værdier
•
Motivation, læring og formidling
•
Samarbejde
Refleksion over arbejdsprocesser og udvikling af
disse.
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