Servicefagene:

18. december 2018

Social og sundhed
2019
AMU-kurser

Planlagte
opstartsdatoer

Varighed
(dage)

AMU
mål

Forflytningskundskab
Forflytningskundskab tilrettelagt for handicaphjælpere og brugere
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Opfølgning på forflytningskundskab – valgt
tillægsydelse (IDV)

Modul 1: 30 – 31/1
Modul 2: 4/3

3

40392
42730
IDV*

7

40392
48050
45369

Modul 1: 24 – 25/4
Modul 2: 24/5
Modul 1: 9 – 10/9
Modul 2: 4/10
Modul 1: 4 – 5/11
Modul 2: 9/12

Forflytningsvejlederuddannelsen
Forløbet afvikles som splitkursus over 3 moduler
(splitkursus 3 + 2 + 2 dag):
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 inden for faglærte og ufaglærte job
Videndeling og læring for medarbejdere

Modul 1: 8 – 10/1
Modul 2: 6 – 7/2
Modul 3: 13 – 14/3
Modul 1: 2 – 4/9
Modul 2: 8 – 9/10
Modul 3: 7 – 8/11

Vi tager forbehold for
ændringer.

Efteruddannelse for forflytningsvejledere
Videndeling for faglærte og ufaglærte job

15/1, 1/10

3

45369

Se altid aktuelle datoer
og tilmeld dig på
www.amunordjylland.dk/

Grundlæggende forflytningskundskab
25/3, 19/8

2

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

8/5, 22/10

2

40392

Bariatri (forflytning af overvægtige borgere)

Ring og hør nærmere

1

40392

Introduktion til arbejdet som handicaphjælper

23/4

22

Flere mål

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

amu under Servicefagene

Forflytningskundskab, brush-up

Kursusforløb afvikles i samarbejde mellem AMU Nordjylland, (Informationsmøde 25/2)
SOSU Nord og BPA – Care (Borgerstyret Personlig Assistance).

Her får du en god basisviden om det at arbejde sammen med 6/11
(Informationsmøde 25/9)
et menneske med et handicap.

Læs mere

Social og sundhed 2019
Kursusbetegnelse

Planlagte
opstartsdatoer

Varighed
(dage)

AMU
mål

Brandkurser
Elementær brandbekæmpelse
Pris:

kr. 495,- pr. deltager /kr 5.520,- pr. hold

Varighed:

3 timer

Gennem en kombination af teori og praktisk undervisning
lærer deltagerne:
• At udføre korrekt brandbekæmpelse ved brand
• Om evakuering og tilkaldelse af hjælp (alarmering).

Arbejdsmiljø

• At udføre trinvis brandbekæmpelse
• Om slukningsmidler og deres anvendelse.
De fleste storbrande begynder som en

Ergonomi, velvære og personlig trivsel
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

14/2, 14/8, 26/11

lille brand, der kunne have været slukket

Der gennemføres også praktiske øvelser med div. sluknings-

med et simplet slukningsmiddel.

midler ift. ild i faste stoffer, ild i brandbare væsker, ild i person.

Praktiske oplysninger

Yderligere information

2

Deltagerantal

Minimum 12 og maksimalt 16 deltagere på holdene.

Priser

40392

Alice Kastberg
Kursussekretær

Alle priser er inkl. kursusmaterialer men ekskl. moms samt evt.
kørsel og køretid.

Tlf: 9633 2243
E-mail: alka@amunordjylland.dk

Fleksible løsninger

Førstehjælp
og brand

Kontakt os og få evt. en aftale med en vores undervisere for at

Fokus på positiv stresshåndtering
Arbejdsmiljø 2 inden for faglærte og ufaglærte job

26/2, 11/9*

Medarbejdere som deltager i forandringsprocessen

Ring og hør nærmere

2

Kommunikation og konflikthåndtering

11/2, 27/5

3

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

8 – 9/5 + 13/5 +
22 – 23/5

5

40805

7 – 8/1 + 1/2
4 – 5/4 + 25/4
19 – 20/8 + 2/9
16 – 17/9 + 1/10
2 – 3/12 + 19/12

3 (2+1)

IDV**

25/4, 3/6, 8/7

2

høre nærmere om indhold og kombinationsmuligheder ift. de
enkelte tilvalgsuddannelser samt jeres virksomheds behov.

2

Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent

48050

Tlf: 9633 2328
E-mail: iknu@amunordjylland.dk

Kursussted

AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg,

Tilmelding og VEU-godtgørelse
www.efteruddannelse.dk

Inger Hybschmann
Faglærer
Tlf: 9633 2333

22 timers obl. arbejdsmiljøuddannelse

12 timers førstehjælp med brand

Kurser i at redde liv samt elementær brandbekæmpelse

25-11-2016

(Afholdes som split-kursus: 2 + 2 + 1 dag)

E-mail: ihy@amunordjylland.dk

44383
44853

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Se specialfolderen
”Førstehjælp og
brand” på amunordjylland.dk

IDV**

*Afholdes på Sandmoseskolen
**IDV (Indtægtsdækket virksomhed) er kursusaktiviteter, der er specielt udviklet til
en virksomhed. Kunden betaler alle omkostninger til gennemførsel, og der ydes ikke
løntabsgodtgørelse.

Tilmelding, virksomheder,
beskæftigede og selvstændige

Inden for social- og sundhedsområdet

Ansøgning om VEU-godtgørelse skal ligele-

udbyder AMU Nordjylland efteruddannelser og erhvervsforberedende uddannelser inden for arbejdsmiljø, ergonomi og
forflytning.

www.efteruddannelse.dk

des ske via www.efteruddannelse.dk

Tilmelding – ledige

Kontakt os
Susan Nissen
Kursussekretær
Tlf.: 9633 2229
sni@amunordjylland.dk
AMU-kurser inden for
Social og sundhed.

www.amunordjylland.dk eller pr. telefon

Uddannelserne udvikles ofte i samarbejde med offentlige og private arbejdspladser, hvormed der tages udgangspunkt i
medarbejdernes specifikke arbejdsopgaver og behov for nye kompetencer.
For området gælder, at vi gerne sammensætter personlige uddannelsesplaner, der

9633 2211. Ledige skal kontakte deres
a-kasse eller jobcentret inden tilmelding.

Deltagerbetaling
Der er lovbestemt deltagerbetaling på
AMU-uddannelserne efter forskellige satser. Kontakt os for nærmere information.

Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 9633 2328
iknu@amunordjylland.dk
Kontakt til virksomheder vedrørende
Social og sundhed.

tager udgangspunkt i de nuværende færdigheder og ønsker til nye kvalifikationer.

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Vi tager forbehold for ændringer. Se den senest opdaterede version på www.amunordjylland.dk

Social og sundhedsområdet hos
AMU Nordjylland

