
Forår 2023
Kursuskalender

Ja
nu

ar

Kultur, æstetik 
og fællesskab 
2 dage

17.-18. jan.

Refelksionsmetoder i den 
pædagogiske praksis 
3 dage

23. jan. 
8.-9. mar.

Velfærdsteknologi i det 
daglige omsorgsarbejde II 
3 dage

24.-26. jan.

Fe
br

ua
rMagt og 

omsorg 
4 dage

31. jan. - 3. feb.

Forældrenddragelse i 
pædagogiske dagtilbud
4 dage

21.-22. feb.
7.-8. mar.

Sårbehandling 
behandlingskrævende sår
3 dage

21.-23. feb.

Pædagogiske metoder 
i ældreplejen
5 dage

27. feb. - 3. mar.

M
ar

ts

Tidlig opsporing - 
børn i udsatte positioner
2 dage

1.-2. mar.

Vejledning i 
forflytning
6 dage

13.-15. mar.
11.-13.apr.

Arbejdet som 
dagplejer 
15 dage

Man-fre i uge 11,12 og 13

Medvirken ved 
medicinadministration
3 dage

13.-15. mar.

Konflikthåndtering i 
SOSU-arbejdet
3 dage

20.-22. mar.

Oplæringsvejler
SOSU
11 dage

27.-30. mar.
17.-20. apr. + 1.-3. maj

Farmakologi i 
psykiatrien 
5 dage

27.-31. mar.

A
pr

il

Praktikvejleder – 
ajourføring, PAU
3 dage

17.-19. apr.

Børn, natur 
og udeliv 
3 dage

20. apr.
11.-12. maj

M
aj

Arbejdet med lavaffektive 
metoder - Low Arousal
2 dage

2.-3. maj

Samspil med mennesker med 
ændret adfærd og demens
5 dage

22.-26. maj

Sygepleje i den 
palliative indsats, niv. 2 
5 dage

22.-24. maj
8.-9. juni

Ju
ni

Somatisk sygdom hos 
mennesker med sindslidelse
5 dage

5.-9. juni

Neuropædagogik som 
redskab i pædagogisk arbejde
3 dage

6.-8. juni

Børns kommunikation 
og sprog 2
3 dage

25.-27. apr.

Deeskalerende 
kommunikation
2 dage

25.-26. apr.

Injektion
1 dag

27. apr.

Neurorehabilitering af 
senhjerneskadede
3 dage

6.-8. juni

Praktikvejledning af PAU- & 
SOSU-elever - særlig indsats
5 dage

7.-13. juni

Tidlig opsporing af 
sygdomstegn
5 dage

12.-16. juni

Socialpædagogik og 
aktiverende metoder
5 dage

12.-16. juni

Læs mere og 
tilmeld dig
www.sosuranders.dk S

ca
n 

h
er

Recovery gennem 
deltagelse i samfundslivet
2 dage

20.-21. april

Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev og bliv 
opdateret på de 
nyeste kurser

Hold dig opdateret

Arbejde med 
sindslidende
5 dage

12.-14. apr.
27.-28. apr.

Barnets første 
1000 dage
3 dage

9. maj
23.-24. maj

https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/paedagogiske-metoder-i-aeldreplejen-166/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/tidlig-opsporing-boern-i-udsatte-positioner-951/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/vejledning-i-forflytning-19/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/arbejdet-som-dagplejer-185/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/medvirken-ved-medicinadministration-1365/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet-414/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/oplaeringsvejleder-sosu/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/farmakologi-i-psykiatrien-444/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/arbejde-med-sindslidende-3/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/praktikvejleder-ajourfoering-1/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/boern-natur-og-udeliv-31/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/recovery-gennem-deltagelse-i-samfundslivet/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/deeskalerende-kommunikation-2/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/boerns-kommunikation-og-sprog-2/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/injektion-288/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/arbejdet-med-lavaffektive-metoder-low-arousal-307/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/samspil-med-mennesker-med-aendret-adfaerd-og-demens-516/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/sygepleje-i-den-palliative-indsats-niveau-2/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/somatisk-sygdom-hos-mennesker-med-sindslidelse-39/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/neuropaedagogik-som-redskab-i-paedagogisk-arbejde-147/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/neurorehabilitering-af-senhjerneskadede-24/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/praktikvejl-af-pau-sosuelever-saerlig-indsats-226/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn-for-ssh-1/
https://sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/socialpaedagogik-og-aktiverende-metoder-2/



