PUP - Professionshøjskolernes
Uddannelse for Plejefamilier

ucsyd.dk

Professionshøjskolernes
Uddannelse til
Plejefamilier - PUP
Professionshøjskolernes Uddannelse til
Plejefamilier
Professionshøjskolerne UC SYD og VIA UC har i
samarbejde med Plejefamiliernes Landsforening udviklet
et uddannelsesforløb for plejefamilier.
Målet med Professionshøjskolernes Uddannelse for
Plejefamilier - PUP er, at du får mulighed for at deltage
på et længerevarende uddannelsesforløb over flere år.
Et længerevarende uddannelsesforløb giver dig særlige
muligheder for fordybelse, bearbejdning og afprøvning
af viden. Det betyder, at dit uddannelsesforløb bliver
meningsfuldt og kompetencegivende i forhold til dit
tillidserhverv som plejefamilie.
PUP er målrettet plejefamilier med ét eller flere plejebørn

Uddannelsens opbygning
PUP - Professionshøjskolernes Uddannelse for
Plejefamilier er bygget op af social- og
specialpædagogiske og socialpsykiatriske
ArbejdsMarkedsUddannelser og er målrettet
plejefamilier.
PUP udbydes som en deltidsuddannelse på 2 år.
Derudover er der mulighed for endnu flere
specialiseringsmoduler.
Uddannelsen er delt op i 3 grundmoduler og 1
specialiseringsmodul – der kan på nuværende tidspunkt
vælges mellem flere forskellige specialiseringsmoduler.
Det er hensigten, at alle deltager på PUP starter med de
tre grundmoduler, hvorefter det er muligt at deltage på
specialemodulerne.
Uddannelsen er tilrettelagt så den passer til
plejefamiliernes hverdag - den daglige undervisningstid
er fra kl. 9 og til senest kl. 14.30
Alle arbejdsmarkedsuddannelser afsluttes med en
læringsopsamling og prøve.

Uddannelsens
opbygning
Grundmodul 1 - Plejebarnet (17 dage)
Børn i udsatte positioner (4 dage)
De retlige rammers betydning for plejefamilien (3 dage)
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde (4 dage)
Anbragte børns udvikling (3 dage)
Arbejdet med anbragte børns livshistorie (3 dage)

Grundmodul 2 - Plejefamiliens
relationer og samarbejde (17 dage)
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (7 dage)
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn (3 dage)
Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk (3
dage)
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (4
dage)

Specialiseringsmoduler:
Specialiseringsmodul 1
Teenageren i plejefamilien (18 dage)
Specialiseringsmodul 2
Behandlingskrævende børn og unge i plejefamilien
(18 dage)
Specialiseringsmodul 3
Kommunikation og supervision i plejefamilien (18 dage)
Vi udvikler løbende nye specialiseringsmoduler.
I efteråret 2022 forventer vi at udbyde speciale om Fysisk
og psykisk handicappede plejebørn og i 2023 forventer vi
at have nye specialiseringsmoduler om, hvordan
plejeforældre kan understøtte plejebarnets læring og
skolegang, samt et modul omkring plejebørn af anden
etnisk herkomst.

Grundmodul 3 - Hjernen og kroppen
(19 dage)
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
(4 dage)
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelse (4
dage)
Børns motorik, sansning og bevægelse (4 dage)
Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal (3
dage)
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (4
dage)
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Hold forår 2022

Nye hold og fortsætterhold Forår 2022
Til dig der gerne vil starte på PUP og dig der tidligere har
været på PUP og mangler et eller flere fag.
PUP Odense - Grundmodul 1
Mandag 10. januar 2022
Mandage uge 2 - 21 (undtaget uge 7 og Påsken)
Kviknr.: 561423PUP-M1-O2022
Tilmeldingsfrist: 24. november 2021
PUP Esbjerg - Specialiseringsmodul 2
Mandage 1. november 2021
Mandage uge 44 - 13 (undtaget jul, vinterferie uge 7)
Kviknr.: 561423PUP-S2-E2122
Tilmeldingsfrist: Kontakt hger@ucsyd.dk
PUP Kolding - Specialiseringsmodul 2
Torsdag 27. januar 2022
Torsdage uge 4 - 24 (undtaget uge 7 , påske og kr.
himmelfart)
Kviknr.: 561423PUP-S2-K2022
Tilmeldingsfrist: 1. december 2021
PUP Kolding - Grundmodul 2
Onsdag 12. januar 2022
Onsdage uge 2 - 21 (undtaget uge 7 og påske)
Kviknr.: 561423PUP-M2-K2022
Tilmeldingsfrist: 1. december 2021
PUP Tønder - Grundmodul 2
Torsdag 3. februar 2022
Torsdage uge 5 - 24 (undtaget uge 7, påske, Kr.
Himmelfart)
Kviknr.: 561423PUP-M2-T2022
Tilmeldingsfrist: 2. januar 2022
PUP Odense - Grundmodul 3
Tirsdag 11. januar 2022
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Tirsdage uge 2-22 (undtaget uge 7 og Påske)
Kviknr.: 561423PUP-M3-O2022
Tilmeldingsfrist: 1. december 2021
PUP Odense - Specialiseringsmodul 3
Onsdag 10. november 2021
Uge 45-14 (undtaget jul og uge 7)
Kviknr.: 561423PUP-S3-O2021
Tilmeldingsfrist: Kontakt hger@ucsyd.dk

Nye hold Efterår 2022
Til dig der gerne vil starte på PUP i efteråret.
PUP Esbjerg - Grundmodul 1
Tirsdag 16. august 2022
Tirsdage uge 33 - 50 (undtaget uge 42)
Kviknr.: 561423PUP-M1-E2022
Tilmeldingsfrist: 10. juni 2022
PUP Kolding - Grundmodul 1
Mandag 15. august 2022
Mandage uge 33 - 50 (undtaget uge 42)
Kviknr.: 561423PUP-M1-K2022
Tilmeldingsfrist: 10. juni 2022
PUP Odense - Grundmodul 1
Torsdag 18. august 2022
Torsdage uge 33 - 50 (undtaget uge 42)
Kviknr.: 561423PUP-M1-O2222
Tilmeldingsfrist: 10. juni 2022. Kontakt hger@ucsyd.dk

Praktiske oplysninger

Økonomi:
Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er gratis for
målgruppen ufaglærte, pædagogmedhjælpere,
pædagogiske assistenter og andre faglærte med en
erhvervsuddannelse.
Plejefamilier med andet arbejde
Har du andet arbejde, ved siden af din kontrakt som
plejefamilie, kan du søge VEU-godtgørelse for
tabt arbejdsfortjeneste.
Tilskud til befordring, kost og logi:
Hvis du er faglært eller ufaglært og har andet arbejde
ved siden af din kontrakt som plejefamilie, kan du søge
tilskud til befordring, kost og logi.
Hvis afstanden fra bopæl til uddannelsessted er mere
end 24 km, gives der befordringstilskud. Man kan højst få
tilskud til 576 kilometer pr. dag.
Der gives tilskud til kost og logi såfremt deltageren på
kurset har mere end 120 km i transport mellem bopæl og
uddannelsessted tur/retur. Det samlede tilskud for kost og
logi kan være op til 500 kroner pr. overnatning.

Nyt: Mulighed for plejefamilier med en
videregående uddannelse at deltage
uden deltagerbetaling.
Normalt skal plejefamilier med en vidergående
uddannelse betale for deltagelse, ca. 8000 kr. pr. modul.
Se pris ved tilmelding på www.voksenuddannelse.dk.
I perioden 2022 - 2024 er der bevilget midler, så deltager
med en videregående uddannelse kan få dækket
deltagerbetaling af staten. I skrivende stund ved vi endnu
ikke hvordan. Ring til os og hør nærmere.
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Tilmelding:
Find kurserne på www.voksenuddannelse.dk og tilmeld
dig med kviknr. Se side 4.

Kontakt
For spørgsmål og information vedr. hold på Fyn:
Uddannelseskonsulent - Hildur Edelberg
Tlf.: 72 66 31 21 - hmed@ucsyd.dk

Tilmeldingsfrist:
Se side 4 ud for de enkelte hold

For spørgsmål og information vedr. hold i Jylland:
Uddannelseskonsulent - Katja Karen Hansen
Tlf.: 72 66 31 21 - khan@ucsyd.dk

Undervisningstid
Kl. 09.00 - til senest 14.30

For spørgsmål vedr. tilmelding og afmelding:
Studieadministration - Hanne Gerhardt
Tlf.: 72 66 31 44 - hger@ucsyd.dk

Sted
Esbjerg - Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Kolding - Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Tønder - Plantagevej 35 6270 Tønder
Odense - Vindegade 72, 5000 Odense

Velkomstbrev og skema
Du vil ca. 1 måned før start på uddannelsen
modtage en mail med velkomstbrev og
undervisningsplan.

Til dig der har PUP-uddannelsen, men gerne
vil have flere specialer
Vi udbyder løbende specialer på alle vores campus. På
Specialemodulerne vil der næsten altid være plads til
flere deltagere. Kontakt os for information om hvor de
forskellige specialer udbydes lige nu og i 2022

Vi glæder os til at se dig på de Pædagogiske
Arbejdsmarkedsuddannelser ved UC SYD.

ucsyd.dk

