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Kæ re læ ser,

I 2018 tilbyder vi en række arbejdsmarkedsuddannelser, der har til hensigt at styrke
personalets kompetencer inden for det pædagogiske område og inden for social – og
sundhedsområdet.
De aktuelle kurser for 2018 er at finde på skolens hjemmeside http://www.sosustv.dk/efteruddannelse/kurser.aspx
Hvis du har andre ønsker end dem, der er at finde under aktuelle kurser for 2018, er du
meget velkommen til at kontakte os.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 29. oktober indgået en trepartsaftale om
styrket og mere fleksibel efter- og videreuddannelse fra 2018. Aftalen har til formål, at
styrke aktiviteten på offentlig udbudt efter- og videreuddannelse.
Det betyder blandt andet, at VEU-godtgørelsen forhøjes fra 80 procent af den maksimale
dagpengesats til 100 procent i 2018 på AMU efteruddannelserne.
Vi glæder os til at se dig.

Kursus- og Udviklingsafdelingen
Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Demens 2
Målgruppe: 10-dages efteruddannels e for dig, der har viden
og erfaring med demens ramte, og s om i din dagligdag
arbejder med mennes ker med demens s ygdomme
Du lærer:
• Hvordan kan vi s tøtte borgeren med demens i et godt
hverdags liv?
• Hvordan s kaber vi relationer med mennes ker med demens ?
• Sams kabels e og s amarbejde med mennes ker med demens
og deres pårørende
• Støtte til at s tyrke s ociale relationer og øget identitets følels e
• Aktiviteter med afs æt i analys earbejde
• Hvordan og hvor hentes ny viden?

Se hele bes krivels en på vores hjemmes ide.
Dato: 8.- 12. januar, 22.- 26. januar 2018
Sted: Social- og Sundheds s kolen Skive-This ted-Viborg,
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannels en

Demens 1
AMU-uddannels e nr. 44327
Målgruppe: 5-dages efteruddannels e for dig s om gerne vil
vide mere om s ygdommen demens . F.eks . Social- og
s undheds hjælpere og andre, der har brug for
grundlæggende viden om mennes ker med
demens s ygdomme.
Du lærer:
• Symptomer på de mes t almindelige demens s ygdomme,
og hvordan dis s e kan påvirke hverdags livet.
• Hvilke behov har pers oner med demens ?
• Profes s ionel og res pektfuld oms org på et
s ocialpædagogis k og -ps ykologis k grundlag.
• Inds igt i familiers s org- og kris ereaktioner
• Samarbejde og s tøtte til de pårørende
• Lovgrundlag

Se hele bes krivels en på vores hjemmes ide.
Dato: 1.- 7. februar 2018

Sted: Social- og Sundheds s kolen Skive-This ted-Viborg,
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannels en

Kliniske opgaver i almen praksis
5-dages efteruddannels e for dig s om gerne vil arbejde i den almene
praks is .
Efter uddannels en har du opnået inds igt i almen praks is , s ocial og
s undheds as s is tentens kompetencefelt og rolle.
Du lærer at:
udføre delegerede unders øgels er og behandlinger i almen praks is
udføre de almindeligs te venøs e blodprøve
EKG-unders øgels e
s piometri

vaccinationer.
Se hele bes krivels en på vores hjemmes ide.
Dato: 26. februar - 2. marts 2018

Sted: Social- og Sundheds s kolen Skive-This ted-Viborg, Arvikavej 2 C/D,
7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannels en.

Har ovenstående vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte os
på tlf. 89 12 44 07

Med venlig hilsen
Kursus- og Udviklingsafdelingen

Frameld dig dette nyhedsbrev

