
Grunduddannelser

Pædagogisk arbejde i folkeskolen  
10 dage               

Amu uddannelse nr. 47965

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og pædago-
giske assistenter 

•	 Skolens opgave, lovgrundlag og  
øvrige rammer for undervisningen 

•	 Egen rolle i det tværfaglige samarbejde 
•	 Anerkendende kommunikation 
•	 Observation af børn og formidling af obser-

vationerne 
•	 Omsorg for sårbare børn 
•	 Fremme af inkluderende miljø og konflikt-

løsning 
•	 Pædagogiske aktiviteter ud fra børnenes 

ressourcer og behov 

Pædagogisk arbejde i SFO 
5 dage                    

AMU uddannelse nr. 44887 

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere

•	 6-12 årige i den moderne verden 
•	 Det pædagogiske arbejde i SFO 
•	 Konflikter og kommunikation 
•	 Socialisering 
•	 Forholdet mellem SFO og skole 
 - Samordnet indskoling 
 - Læring i SFO – læring i skole 
•	 Rammer og lovgivning 
•	 Udforskning  af og refleksion over praksis 

Øvrige uddannelser 

Børns kompetenceudvikling 6 – 12 år 
3 dage 

AMU uddannelse nr. 47391

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og pædago-
giske assistenter 

•	 Udviklingstemaer: multisocialisering, færdigheds-
orientering, biologi og køn,  
individualisering og meningsdannelse samt  
biografiske fortællinger

•	 Læring  
 - Understøttelse af læring i spontane og  
                     planlagte aktiviteter 
 - Relationers betydning 
•	 Mestringsstrategier, selvværd og  

selvforståelse 
•	 Neuropædagogik.  

Hjernens udvikling 
•	 Faglig dialog med forældre og  

kolleger 

Børn og unge med adfærd- og kontaktpro-
blemer 
3 dage 

AMU uddannelse nr. 40630

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og pædago-
giske assistenter  

•	 Hvad er adfærds- og kontaktforstyrrelser? 
•	 Typiske adfærds- og reaktionsmønstre? 

Hvordan oplever børnene/de unge deres 
egen situation, og hvordan påvirkes de af 
deres omgivelser?  

•	 Socialpædagogiske principper  
•	 Læringsmetoder   
•	 Kommunikation i samspillet med sårbare 

børn/unge  
•	 Samarbejdet med forældrene, kolleger og andre 

fagpersoner  
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Pædagogiske medarbejdere 
i folkeskole/SFO 
Et udvalg af uddannelser til kompetenceudvikling af 
pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der 
arbejder i folkeskolen eller/ og i SFO.  



Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 

3 dage 

AMU uddannelse nr.  44274  

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere

•	 Forebyggelse og håndtering af kon-
flikter 

•	 Udvikling af børns evner til at håndte-
re konflikter 

•	 Forskellige konfliktformer og årsager 
til konflikter 

•	 Konflikter blandt børn og konflikter 
mellem børn og voksne 

•	 Samarbejdsproblemer i personale-
gruppen 

•	 Konflikter i samarbejdsrelationer 
•	 Konfliktløsningsmodeller 

Sociale medier i børne- og ungdoms-
kulturen 
3 dage 

AMU uddannelse nr. 44864 

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter

•	 De sociale mediers verden 
 - De sociale mediers særlige  
 kommunikative stil 
 - Selviscenesættelse 
 - Smileys 
•	 De sociale medier og børne- og unge-

kulturen 
 - Samvær før og nu 
 - Netværk og interessegrupper 
 - Etik 
•	 Udsatte børn og unge i de sociale 

medier 
 - Sociale mediers muligheder  
 f.eks. børn med autisme, og  
 ensomme børn 
•	 Risici ved de sociale medier 

Dokumentation og evaluering i  
pædagogisk arbejde  
3 dage                      

AMU uddannelse nr. 40142

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere 

 
•	 Dokumentation og evaluering som 

begreb og metode  
•	 Hvad, hvordan og hvorfor skal der 

dokumenteres og evalueres 
•	 Kendskab til forskellige former for 

dokumentation 
•	 Hvordan kan vi tænke struktur og 

systematik ind i hverdagen 
•	 Nytænkning af praksis. Nye måder 

at udføre arbejdet på, andre og nye 
opgaver. 

•	 Iagttagelse og refleksion over egen 
praksis 

Arbejdet med mål- og indholdsbe-
skrivelser for SFO 
2 dage 

AMU uddannelse nr. 42919 

Målgruppe:  Ansatte i skolefritidsordnin-
gen

•	 Hvorfor mål og indholdsbeskrivelse?  
•	 Børn med særlige behov?  
•	 Planlægning af aktiviteter ud fra 

indsatsområder  
•	 Metoder hvor der skabes mulighed 

for medindflydelse  
•	 Overgangen fra børnehave til SFO 
•	 Samspillet mellem SFOens aktivite-

ter, skolens undervisning og samar-
bejdet mellem skole og hjem? 
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