
EFTER- OG 
VIDEREUDDANNELSE

Tid til opkvalificering?

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

AMU-uddannelser, før-uddannelsesforløb 
og særligt tilrettelagte opkvalificeringsforløb

INTERESSERET I AT VIDE MERE?

Line Kusk Andreasen, konsulent: 
mail: lka@sosumv.dk / mobil: 3016 9064
- Line kan fortælle mere om vores tilbud og tilrettelægge 
  individuelle forløb, f.eks. for din arbejdsplads

Heidi Larsen, underviser: 
mail: hela@sosumv.dk 
- Heidi arbejder særligt med demens • ergonomi • forflytning   
  • sansning og motorisk udvikling • neuropædagogik

Rikke Kyeddengaard, underviser: 
mail: riky@sosumv.dk 
- Rikke arbejder særligt med psykisk sårbare og psykiatri 
  • processer • kommunikation • konflikthåndtering, 
  low arousal tilgangen • demensomsorg

Pia Merete Hansen, administration: 
mail: piha@sosumv.dk / mobil: 3016 9037
- Pia svarer på spørgsmål om tilmelding og økonomi

FORÅR 2023



 Lad os hjælpe dig i gang! Aktuelle tilbud:
I Efter- og Videreuddannelsen på Social- og Sundhedsskolen Midt- og 
Vestjylland er vi optaget af, at vores kurser er en del af et godt 
kompetenceudviklingsforløb, som fører til bedre handlinger hos den 
enkelte medarbejder. 

Derfor vil vi meget gerne i dialog med jer omkring, hvilke forbedrede 
handlinger, I gerne vil se, når jeres medarbejdere har været på kursus 
hos os.  

Hvis et kompetenceforløb skal være vellykket, skal den enkelte medar-
bejder have et ønske om forandring og udvikling, fordi forandring af hand-
linger knytter sig til den enkelte. Jo mere tydelige I er omkring meningen 
med kompetenceudvikling for den enkelte, des større er sandsynligheden 
for, at der kan skabes bedre handlinger efter endt kompetenceforløb.

 
Et eksempel på vores tilbud:

 Godt på vej til SOSU er et 
forløb for flersprogede, der 

drømmer om at arbejde i 
social- og sundhedsfaget. 

Fokus er på det danske sprog 
samt fagsprog - og kursisterne 

bliver klar til at søge om 
optagelse på et grundforløb 
med henblik på uddannelse 
som social- og sundheds-
hjælper eller -assistent. 

Hør mere: Rikke Præsius  
telefon 2498 0942

 Godt på vej til SOSU! Godt på vej til SOSU!

Oplæringsvejleder Pau- og Sosuelever, basis
Tid: 17-20/4 + 8-11/5 + 30-31/5 + 1/6 2023 

Sted: Hering • 11 dage
Kviknummer: 657412amu230470

Praktikvejledning 
- særlig indsats

5 dage • Herning • Forår 2023
Kviknummer: 

657412amu230571 

Omsorg for personer med 
demens

Forår 2023

Kontakt skolen for mere info!

Det gode palliative 
forløb 

Tid: 18-20/4 2023 
Sted: Holstebro • 3 dage

Kviknummer: 
657412amu230460

Medvirkende ved 
medicinadministration

Tid: 25-27/4 2023 
Sted: Holstebro • 3 dage

Kviknummer: 
657412amu230461 

Vejledning i forflytning 

Tid: 9-11/5 + 22-24/5 2023  
Sted: Herning • 6 dage

Kviknummer: 657412amu230570

Benyt kviknummer ved tilmelding på www.voksenuddannelse.dk


