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Indledning 
Dette kursus henvender sig til personale ansat i 

dagtilbud. Socialpædagogisk Seminariet tilbyder 

værktøjer til det daglige arbejde, større viden om 

børn.  

Kurset afvikles i Ilulissat. 

Kursusforløb og tidspunkter 
Kurset vil forløbe med 1 modul, i nedenstående 

er datoer for afholdelse angivet. En modul har en 

varighed på 5 dage med 7 timer hver dag, fra kl. 

09:00 – 16:00.  

 Kurset afvikles i 48, i perioden 23. – 27. novem-

ber 2020 

Tilmeldingsfristen er den 30. oktober 2020.  

Kursusindhold 
Kurset vil hovedsageligt indeholde daglig pæda-

gogisk praksis i dagtilbud. 

• Inklusion, eksklusion og integration 

• Anerkendende pædagogik 

• Planlægning af aktiviteter 

• Inkluderende pædagogik for børn med 

særligt behov 

Kursusform 

Under kurset vil der være teoretiskbaserede 

oplæg. Det vil veksles med øvelser. Der vil være 

rum for at sammenholde praksiserfaringer.  

Man vil få viden om pædagogiske aktiviteter der 

passer til disse børn, og mulighed for at øve sig i 

aktivitetsplanlægning. 

Målgruppen for kurset 
Målgruppen for kurset er ansatte som har 
arbejdet med pædagogik i flere år, og som er 
ufaglærte og faglærte. De faglærte kan defi-
neres som uddannet som socialhjælpere, 
socialassistenter eller lignende. Altså 
uddannet på erhvervsfagligt niveau.  

Det er dog muligt at tilmelde faglærte perso-

ner f.eks. pædagoger, men dette kan kun ske, 

hvis der er plads på kurset og i øvrigt på and-

re vilkår end dem, der ufaglærte. Da videre-

gående uddannelser f.eks. Pædagoger eller 

lignende i henhold til gældende regler, skal 

arbejdsgiveren sørge selv for udgifter i.f.m 

rejse, ophold og forplejning under kurset. 

Forplejning er inkluderet under kursusforløb. 

Mål og kompetencemål 
Deltagerne får viden om og forståelse for barnets 

særlige situation, barnet med særlig behovs reak-

tioner, handlemønstre og udvikling. Kurset tager 

udgangspunkt i relevante værdier, baggrund af 

forståelse af anerkendende principper. Deltager 

kan anvende en inkluderende kommunikations-

redskab i praksis. Pædagogisk fokus er at delta-

gerne øver sig i at indgå i inklusiv tankegang i 

pædagogisk arbejde. Kursets læringsmål er at del-

tagerne reflektere over, at planlægge pædagogis-

ke aktiviteter der tager afsæt i børnenes kompe-

tencer, interesser og behov.   

 

 

Betaling for deltagelse 

Kurset er bevilget fra AMA-midlerne. Således skal 

Socialpædagogisk Seminariet sørge for rejser, 

overnatning og forplejning for ufaglærte, og for 

erhversuddannede, f.eks. social hjælpere, social 

assistenter eller lignende. 

Deltagelse pr. person koster kr. 1.900,00. Prisen 
er inkl. simultantolkning og leje af lokale.  

 

 Tilmelding 

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsske-

maet og sendes herefter til følgende mailadresse: 

kursus@pi.sps.gl Endvidere kan tilmeldingen ske 

ved udfylde blanketten i hjemmesiden: 

www.pi.sps.gl  

mailto:kursus@pi.sps.gl
http://www.pi.sps.gl/
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Andre kurser kan også ses i hjemmesiden.  

Afmelding 
Såfremt du bliver hindret i at kunne deltage eller 

skal dette meddeles til følgende mailadresse: 

kursus@pi.sps.gl eller ringe til: +299 38 35 50  

Information om deltagelse 
Information om din deltagelse sker ca. 1 måned 

før kursets start.  

Kursusbevis 
Du vil få udstedt kursusbevis, hvis din deltagelse 

på kurset er minimum 85 %. 

Ansøgningsfrist 

Tilmeldingsfristen til kurset er den 30. oktober 

2020.  

For yderligere oplysninger kan 

der rettes henvendelse til 
 

Perorsaanermik Ilinniarfik PI/SPS  

Piorsaavik / Kursus Afdeling  

Kirsten P. Jensen 

Saalamiit Møller Lorentzen 

+ 299 38 35 50  

kursus@pi.sps.gl /  

Perorsaanermik Ilinniarfik PI/SPS 

Ilulissat 

Marralinnguit 40, 3952 Ilulissat 

+ 299 38 35 50 
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