
KLAR, PARAT 
- til at passe børn
Synes du, at børn er
fantastiske og vil du gerne
have kompetencer til at
kunne søge et fritidsjob
som børnepasser? Så
tilmeld dig dette kursus!

Psykologi og kommunikation

Førstehjælp

Hygiejne og spisesituationer

Aktiviteter

Du lærer om børns udvikling fra 0-10 år og
hvordan du kommunikere - fx ulve- og girafsprog,
samt nonverbal kommunikation. 

Du lærer førstehjælp og hvordan du handler korrekt,
hvis uheldet er ude, fx ved fald eller skrammer.

Du lærer om hygiejne og bakterier, bl.a. gennem
sjove forøg og eksperimenter, samt hvilken mad
børn må få i forskellige aldre..

Du lærer at planlægge aktiviteter for børn, der
motiverer til både leg og læring, samt om KRAM-
faktorerne og hvordan du trøster et barn.

FORLØBETS INDHOLD



HAR DU
SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål om forløbet eller
vil du bare gerne høre mere, kan du
kontakte:

OM FORLØBET
Unge passer børn er et forløb på 3
dage af 3 timer hver, hvor du får
viden om, hvordan man passer børn
i et fritidsjob som børnepasser. 

Du vil blive meget klogere på hvad
det vil sige at passe børn i alderen
0-10 år.

Du vil komme omkring emner som
psykologi og udvikling, førstehjælp
til små børn, god hygiejne og
hvordan du laver gode aktiviteter
for børn.

Forløbet vil tage fat i forskellige
teorier og gennem aktiviteter og
forsøg få dem oversat til
virkeligheden.

Ved forløbets afslutning får du et
bevis for alt det, du har lært, som
du kan tage med dig. 

Therese Færch Christensen
Uddannelsesleder
Telefon: 89 12 44 00 / 20 63 11 77
E-mail: tc@sosu-stv.dk

Forløbet på Roslev Skole

Deltagere: Max. 25 elever
Alder: 14-17 år

Tidsrum:
Dag 1: Mandag d. 26/9 kl. 16.00 - 19.00
Dag 2: Onsdag d. 28/9 kl. 16.00 - 19.00
Dag 3: Torsdag d. 29/9 kl. 16.00 - 19.00

Undervisningen foregår på Roslev
Skole på Sallingsundvej 26, 7870
Roslev .

Du tilmelder dig gennem
Ungdomsskolen i Skive på deres
hjemmeside. Du finder kurset under
kategorien "Spil, bevægelse og
hygge".


