
 

 

 

 

 

 

 

 Er du vejleder eller underviser for 

elever og studerende - så er dette til DIG !! 
 

Invitation til et 3 dages kompetenceudviklingsforløb for undervisere og vejledere 

på tværs af faggrupper og sektorer indenfor  

sundheds- og socialområdet i Syddanmark 
 

Målgruppe:  

Undervisere og erfarne vejledere (kliniske vejledere/praktikvejledere) for elever og 

studerende på uddannelsesinstitutioner og praktiksteder indenfor sundheds- og 

socialområdet i Region Syddanmark.  

 

Dato: 

Den 6., 7. og 13. juni 2017 

 

Tid og sted: 
Teoridag den 6. og 13. juni 2017: 

UC Syd, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding kl. 09.00 – 16.00 

 

Praktikdag den 7. juni 2017: 

På  en anden arbejdsplads – udgangspunktet er, at praktikken foregår i almindelig 

dagarbejdstid. 

 

Pris 

2.500 kr. inkl. forplejning 

 

Formål: 

Formålet med kurset er, at kvalificere vejlederen/underviseren til at kunne facilitere 

tværfaglige læreprocesser og samarbejde på tværs af organisationer og sektorer 

Morgendagens medarbejdere (elever og studerende) skal klædes på til at arbejde sammen 

til gavn for borgeren. Kursusdeltagerne vil på kurset arbejde med deres egen praksis.  

Der gives  teori og konkrete værktøjer til at øge refleksion og  fokus på sammenhæng for 

borgeren. 

 

  

  



Rammer og form:  

Når du tilmelder dig kompetenceudviklingsforløbet, siger din arbejdsplads samtidig ja til 

at være vært for en kollega i praktik d. 7. juni – samme dag som du er i praktik på et 

tildelt praktiksted. Hvor praktikken kommer til at foregå, og hvem din arbejdsplads får 

besøg af meddeles i ugen før kursets start. 

 

Forud for de tre dages kursusforløb skal du udarbejde en praksisbeskrivelse. I forbindelse 

med praktikdagen skal du udarbejde en opgave, som grundlag for undervisningen på den 

sidste teoridag.  

Begge opgaver er af mindre omfang og tager udgangspunkt i din egen praksis. 

 

Tilmeldingsoplysninger: 

I forhold til kursets planlægning vil vi bede dig om at oplyse følgende:  

• Fulde navn, mail og telefonnummer 

• Arbejdsstedets vejnavn, vejnummer og postnummer 

• Borger-/patientgruppe på dit arbejdssted 

• Arbejdsstedets primære arbejdsopgaver i forhold til 

borger/patientgruppe 

• Regional arbejdsplads, kommunal arbejdsplads eller 

uddannelsesinstitution 

• Navn og mail på din nærmeste leder 

 

Ovenstående bedes angivet ved tilmelding. 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingsfristen er mandag den 15. maj 2017 senest kl. 12.00 til Lone Flø,  

E: Lone.Floe@rsyd.dk  

 

Spørgsmål: 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 

 

Peder Ohrt     Pia Assenholm 

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT  UC SYD 

Videreuddannelse i    Forskning – Udvikling -  

Sundhed, Samfund og Ledelse   Videreuddannelse  

Vestre Engvej 51 C. 7100 Vejle.  Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 

M:: peoh@ucl.dk   M.: ptoa@ucsyd.dk  

P.: 63183070/M.: 30523021.   P/M.: 72665260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


