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Kæ re læ ser
Velkommen til udbud af kurser/efteruddannelser i foråret 2017.
Denne hilsen for at fortælle, at vi nu er klar med forårets udbud af kurser og
efteruddannelser. Du kan orientere dig på vores hjemmeside omkring udbuddet i foråret
2017.
Vi har allerede nu erfaret, at flere og flere orienterer sig via vores hjemmeside omkring
efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Følg derfor dette link: http://www.sosu-stv.dk/efteruddannelse/kurser.aspx
Du er meget velkommen til at kontakte os, når du møder behov for kompetenceudvikling,
som vi endnu ikke har sat op som et kursusforløb.
Henvendelse til kursussekretær Pia Merete Hansen på 8912 4407, eller på mail
pmh@sosu-stv.dk
Du kan allerede nu tilmelde dig alle forårets uddannelser, hvor du kan finde direkte links til
den elektroniske tilmelding på skolens hjemmeside. Hvis tilmeldingsfristen er overskredet,
er du velkommen til at kontakte os og forhøre dig om ledige pladser.
Husk at opgive din mailadresse, så vi kan sende velkomstbrev og andet materiale til dig
digitalt.
I det nye år kan du se frem til en række nye og spændende kurser og efteruddannelser
inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. På
uddannelsesforløbene arbejdes der målrettet med at styrke dine faglige og personlige
kompetencer.
I undervisningen lægger vi stor vægt på praksisnærhed, så du kan anvende det lærte i
hverdagen. Vi vil gerne have, at du og din leder oplever, at deltagelse i et kursus gør en
forskel i hverdagen.
Der arbejdes med læringsmål for den enkelte dag, dels læringsmål med afsæt i kursets
indhold og dels den enkelte deltagers læringsmål i forhold til forudsætninger, erfaringer og
behov.
Alt sammen for at understøtte den enkelte deltagers læring.
I 2017 ligger alle materialer til vores kurser online så det kan hentes på kursets websted
både på skolen og hjemmefra.
Når en arbejdsplads har brug for anden efteruddannelse og kompetenceudvikling end det,
der står beskrevet under aktuelle kurser, udvikler vi gerne et tilbud skræddersyet til den
enkelte arbejdsplads.

Afslutningsvis – tag et kig på hjemmesiden og se vores aktuelle kurser og tilmeld dig de
kurser, der passer lige netop til dig.
Vær opmærksom på, at der er tilmeldingsfrist først i januar på kurserne Demens 1 og
Rehabilitering som arbejdsform, og i februar på Demens 2 og det ordinære
praktikvejlederkursus.
Vi glæder os til at se dig på et af vores kurser i 2017.
Helle Damsgaard, kursusleder
Hda@sosu-stv.dk

Med venlig hilsen
Kursus- og Udviklingsafdelingen
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