Undervisningstid og mødetid
Undervisningen er aftalt på følgende dage:

Kursus– og Udviklingsafdelingen

Lørdag d.: 03.02.18 +
Søndag d.: 04.02.18

INTRO TIL
ARBEJDET SOM

Undervisningen er aftalt med mødetid:

AFLASTNINGSFAMILIE

Kl.: 08:00 til kl. 15:24

Sted

Undervisningen foregår på Social- og Sundhedsskolen,
Lerpyttervej 56, 7700 Thisted. Tlf. 89124407

Vel mødt – vi glæder os til samarbejdet.

Helle Damsgaard

Indhold:
Følgende AMU-uddannelse ligger til grund for uddannelsesforløbet:
Denne pjece er
sidst revideret
december 2017

Kursus– og Udviklingsafdelingen

Social– og Sundhedsskolen Skive • Thisted • Viborg
Lerpyttervej 56 • 7700 Thisted • Tlf: 8912 4450 • thisted@sosu-stv.dk

42920– Arbejdet som aflastningsfamilie, 2 dage

Mål

DATOER

Undervisningsplanen for AMU-efteruddannelsen bygger på
følgende AMU mål :

Lørdag og søndag d. 3. og 4. februar 2018

”42920 Arbejdet som aflastningsfamilie”

 Deltageren kan i sin funktion som aflastningsfamilie yde omsorg
for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i det enkelte
barns eller den enkelte unges behov og formålet med handleplanen.
 Deltageren kan etablere relation til barnet eller den unge og
samarbejde med forældrene og andre aktører i aflastningsperioden. I det arbejde har deltageren forståelse for børnenes forskellige baggrunde og de forskellige årsager, der kan begrunde
aflastningsplejen.


Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af kendskab til de
grundlæggende lovkrav for aflastningsfamiliers arbejde. Desuden har deltageren forståelse for sin egen rolle og kan reflektere over, hvilke krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller til
egne ressourcer og kompetencer.

Aflastningsfamiliers arbejdsfunktioner er mangeartede, og du skal
være indstillet på, at der altid er store arbejdsmæssige og personlige udfordringer forbundet med opgaven.
Som aflastningsfamilie handler det bl.a. om at være god til at klare dagens udfordringer i stort og småt, især når livet bliver
svært.
På efteruddannelsen vil vi arbejde med redskaber og metoder,
der kan hjælpe både børn og voksne, når livet bliver besværligt.
I forløbet har vi fokus på, hvordan du etablerer gode relationer til
barnet/den unge og samarbejder med forældrene og andre aktører.

Forplejning
Socialtilsyn Nord er vært ved fuld forplejning begge dage.

