6 Ugers

SAMSPIL MED KOLLEGER MED SÆRLIGE
BEHOV

Kontakt
Elsebeth Høyer
63135105
eh@amu-fyn.dk

HOLD

Kursuspris
AMU:
DKK 758,00

24-01-2022
Samspil med kolleger med særlige behov
Vestergade 45 5700 Svendborg

5 dage

Daghold

FAG: SAMSPIL MED KOLLEGER MED SÆRLIGE BEHOV
Fagnummer:
48039

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 380,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der indgår i konstruktivt samspil
med kolleger med særlige behov.
Beskrivelse: Deltageren kan indgå i et konstruktivt samspil med kolleger med særlige behov i forbindelse
med udførelsen af arbejdet.
Deltageren kan forberede og forventningsafstemme modtagelsen af en kollega med særlige behov.
Deltageren kan planlægge og kommunikere opgaver og rammer for opgaveudførelsen og det at indgå i et
arbejdsfællesskab med en kollega med særlige behov.
Deltageren kan anvende metoder til at håndtere forskellige reaktioner ud fra viden om typiske
adfærdsmønstre hos personer med særlige behov.
Deltageren kan forberede modtagelsen, samt planlægge og kommunikere opgaver mv. ved at anvende
metoder til opbygning af daglige arbejdsrutiner på baggrund af forståelse for de styrker, begrænsninger og
reaktionsmønstre, som en kollega med særlige behov har.

FAG: HÅNDTERING AF UHELD OG ULYKKER
Fagnummer:
49265

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 378,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en
industrivirksomhed.
Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen
sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder:
Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til
procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder
mv.
Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Amu Fyns afdelinger:
Petersmindevej 50, 5000 Odense C | C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ

Uden for målgruppe:
DKK 2.892,50

Tilmelding

