Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Kort fortalt
Deltageren kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage
ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis.Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende
pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende
kultur i teamet.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive
adviseret om nye hold.;

Kontakt
ZBC
Kursusteamet
55788888

Fag: Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Fagnummer:
40598

Varighed
4 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 0,00

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.589,20

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 2.589,20

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende
målgrupper med erfaring.
Beskrivelse: Deltageren kender sin egen rolle og værdier i det daglige arbejde og kan på baggrund
heraf være selvledende i jobfunktionen. Således kan deltageren i samarbejde med nærmeste
ledelse sætte sig mål for eget arbejde. Dels så det er i overensstemmelse med gældende relevant
lovgivning inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Og dels ud fra viden
om, at arbejdspladser har mål, værdier og strategier, som skal inddrages, samt hvordan disse kan
omsættes i det daglige arbejde.

Tilmelding

Deltageren kan selvstændigt tage beslutninger inden for eget kompetenceområde samt inddrage
andre i opgaveløsningen eller uddelegere opgaver til andre. Deltageren kan endvidere i
planlægning og organisering af arbejdsopgaver sikre brugerinddragelse, hvor dette er relevant.
I arbejdet kan deltageren tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af
opgaver i egen praksis. Desuden kan deltageren gennem eget initiativ medvirke til at udvikle
arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over egne og teamets arbejdsgange, funktioner og
opgaver.
Deltageren kan endvidere på baggrund af grundlæggende viden om motivation og læring formidle
og begrunde handlinger og nye initiativer over for kollegaer, elever, patienter og pårørende.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk
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