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AMA kursus – For personer med 

erhvervsuddannelse og ufaglærte. 
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Indledning 
Dette kursusforløb henvender sig til pædagogiske 

personale der arbejder med omsorgssvigtede 

børn i dagtilbud og døgninstitutioner. 

Socialpædagogisk Seminariet tilbyder værktøjer 

til det daglige arbejde, større viden om 

omsorgssvigt. I denne folder kan du læse om 

indholdet og datoerne for kurset. 

Kurset afvikles i Ilulissat 

Kursusforløb og tidspunkter 
Kurset vil forløbe i 2 moduler, i nedenstående er 

datoerne for afholdelse angivet. En modul har en 

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

09:00 – 16:00.  

Modul 1: Uge 22 

Modul 2: er ikke fastlagt, det forventes at 

afvikles i efteråret 2022.   

Kursusundervisere: 

Modul 1: Dida G Heilmann 

Modul 2: Ane Mina Goliathsen  

Tilmeldingsfristen er den: 29. april 2022 

Med mulighed for ændringer afhængig af bevil-

lingen. 

Kursusindhold 
Du vil få forståelse for børns sociale og 

følelsesmæssige udvikling samt input til, hvordan 

du kan støtte børn, der har været udsat for om-

sorgssvigt og traumer. Mange af disse børn er 

normalt begavede, men har store følelsesmæs-

sige vanskeligheder. 

Modul 1:  

Lovgivning 

Tegn på omsorgssvigt  

Konsekvenser af omsorgssvigt 

Tilknytning 

Håndtering af omsorgssvigt 

 

 

 

 

Modul 2: 

Underretningspligt 

Vold, voldsformer og voldspiralen 

Sorg og krise 

Traume 

Rørt, ramt og rystet som fagperson  
Magtanvendelse 

 

Kursusform 

Kurset vil veksle mellem oplæg, filmklip, 

eksempler fra praksis og refleksioner. Der vil 

være øvelser i grupperne. Erfaringer fra arbejde 

tages op og inddrages i drøftelserne.  

 

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 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 
At pædagogiske personale får kendskab til, hvad 

omsorgssvigt og traumer er og hvad der sker med 

et barns hjerne og psyke, når de udsættes for 

overvældende oplevelser. At fagpersoner får 

kendskab til symptomer på omsorgssvigt og 
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traumer og de får kendskab til, hvordan kan man 

forstå og arbejde med disse børn. 

Betaling for deltagelse 

Kurset er bevilget fra AMA-midlerne. Således skal 

Socialpædagogisk Seminariet sørge for rejser, 

overnatning og forplejning for ufaglærte, 

socialhjælpere eller uddannede i erhvervsfagligt 

niveau. 

Deltagelse pr. person koster kr. 3.500,00. 
Simultantolkning og lokaleleje er inkl. I prisen. 

 Tilmelding 

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsske-

maet og sendes herefter til følgende mailadresse: 

kursus@pi.sps.gl. Desuden kan tilmeldingen ske 

ved udfylde blanketten i hjemmesiden: 

www.pi.sps.gl  

Andre kurser kan også ses i hjemmesiden.  

Afmelding 
Hvis 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 22. april 2022. 
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