
For dig, der er plejefamilie
Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier

K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E  -  P U P

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



ZBC udbyder i samsarbejde med UC SYD og VIA 
UC PUP -  Professions højskolernes Uddannelse 
for Plejefamiler - PUP.

PUP er et uddannelsesforløb, der opkvalificerer plejefa-
milien til at kunne håndtere de mange udfordringer og 
glæder både fagligt og personligt. Når du deltager i et 
længerevarende uddannelsesforløb, får du faglig viden, 
redskaber og mulighed for at dele og udveksle erfa-
ringer med andre plejeforældre på et dybere og mere 
kvalificeret niveau.

Med PUP vil du opnå faglig viden, metoder og nye vink-
ler på din rolle som plejeforælder med henblik på, at du 
kan styrke dit plejebarns og hele din families trivsel.

PUP-forløbet består af social- og specialpædagogiske 
samt socialpsykiatriske AMU-uddannelser, målrettet 
plejefamilier.

Forløbet udbydes som deltidsuddannelse på to år med 
mulighed for supplerende specialiseringsmoduler.

Hver modul har en varighed på 17-20 dage med afhol-
delse inden for seks måneder.

Undervisningen begynder kl. 9.00 og slutter som ud-
gangspunkt kl. 14.33.

Tilmelding 
Find kurserne og tilmeld dig på vores hjemmeside: 
kurser.zbc.dk/sosu-og-paedagogik eller 
via voksenuddannelse.dk og det aktuelle kviknr.

Kontakt
For yderligere information:
Uddannelseskonsulent Mie Alving Larsen
tlf. 4172 1321/mail: mial@zbc.dk



Opbygningen er delt i tre grundmoduler 
og et specialiseringsmodul.
Der udbydes pt. fem specialiseringsmoduler.
PUP-grundmodul 1
 Plejebarnet (17 dage)
AMU 48726 | Børn i udsatte positioner (22,2 timer over 4 dage)

AMU 49492 | Det retlige rammers betydning for plejefamilien (14,8 timer over 3 dage)

AMU 45315 | Anbragte børns udvikling (14,8 timer over 3 dage)

AMU 40624 | Anbragte børns livshistorie (14,8 timer over 3 dage)

AMU 48670 | Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet (22,2 timer over 4 dage).

PUP-grundmodul 2 
Plejefamiliens samarbejde (17 dage)
AMU 45746 | Plejebarnets relation til plejefamiliens børn (14,8 timer over 3 dage)

AMU 47468 | Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk (14,8 timer over 3 dage)

AMU 40142 | Dokumentation og evaluering af pædagogisk/SOSU-arbejde (22,2 timer over 4 dage)

AMU 42665 | Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (37 timer over 7 dage).

PUP-grundmodul 3  
Hjernen og kroppen (18 dage)
AMU 44859 | Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (22,2 timer over 4 dage)

AMU  47981 | Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser (22,2 timer over 4 dage)

AMU 48734 | Børns motorik, sansning og bevægelse (22,2 timer over 3 dage)

AMU 48390 | Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal (14,8 timer over 3 dage)

AMU 48563 | Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (22,2 timer over 4 dage).

Specialiseringsmoduler 1-5
1. Teenageren i plejefamilien (19 dage)

2. Behandlingskrævende børn og unge (18 dage)

3. Kommunikation og supervision i plejefamilien (18 dage)

4. Ressourcer og kognitiv behandling i plejefamilien (18 dage) - udbydes pt. ikke på ZBC.

5. Det handicappede barn i plejefamilien (19 dage).

Opstartsdatoer forår 2023

PUP Vordingborg | Kviknr.: 2809418301ampup3p 
Grundmodul 3: 4. januar 2023 
Tilmeldingsfrist: 23. december 2022

PUP Vordingborg  | Kviknr.: 2809418301ampup1p  
Grundmodul 1: 9. januar 2023 
Tilmeldingsfrist: 23. december 2023

PUP Roskilde | Kviknr.: 2809415301ampup1p  
Grundmodul 1: 5. januar 2023 
Tilmeldingsfrist: 23. december 2022

PUP Roskilde | Kviknr.: 2809415301ampup2p  
Grundmodul 2: 5. januar 2023 
Tilmeldingsfrist: 23. december 2022

PUP Holbæk  | Kviknr.: 2809411301ampup1p  
Grundmodul 1: 10. januar 2023 
Tilmeldingsfrist: 27. december 2022

https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809418301ampup3p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809418301ampup1p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415301ampup1p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415301ampup2p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809411301ampup1p
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Maglegårdsvej 8 

4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888
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