”Fagligt kompetent til at give en kvalificeret og rehabiliterende indsats”

Velkommen til UCSJs idé bod på Socialt Lederforums landsmøde 2017
Kig indenfor hvis du har lyst til at drøfte de særlige kompetencer, der er brug for i din organisation. Vi er optaget af at medarbejdernes kompetenceudvikling skal være hele organisationens læring og udvikling, hvor det
er muligt at se tegn på at borgerne udvikler sig gennem øget livskvalitet, mestring og resiliens.
Vi arbejder tæt sammen med specialpædagogiske virksomheder og organisationer om videreuddannelse og
kompetenceudvikling med afsæt i behovet for faglig udvikling for medarbejderne og styrkelse af de organisatoriske forudsætninger. Herunder ledelsesstrategier, som kan sætte rammer og retning for det pædagogiske
arbejde med borgerne.
For medarbejderne handler det om at kunne agere som kompetente fagprofessionelle praktikere, som kan
levere en organisatorisk relevant kerneydelse som svar på, hvorfor det skal være pædagoger og ikke andre
faggrupper, der skal håndtere det borgernære arbejde. Det er vigtigt, at pædagogerne kan markere sig i det
tværfaglige samarbejde og selv er skarpe på, hvad de fagligt kan bidrage med til gavn for borgerne.
Som professionshøjskole er vi en del af et uddannelses- og videreuddannelsessystem. Det giver os et særligt
udsyn til de forandringer og tendenser, som ruller igennem samfundet og arbejdsmarkedet i disse år.
Vi har 5 aktuelle platforme vi gerne vil fremhæve som eksempler på samskabelse af relevant kompetenceudvikling:
 Den fleksible specialpædagogiske diplomuddannelse i Roskilde
 Uddannelseshjulet og IKT-uddannelse i Vordingborg
 Diplomuddannelse i samarbejde med Autismecenter Vestsjælland i Slagelse
 Psykologisk diplomuddannelse for socialpsykiatrien på Sjælland
 Kompetenceudvikling for handicap og psykiatriområdet i Guldborgsund kommune

Kom og få en snak med os om pædagogisk kvalitet og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere og muligheder for at komme med i aktuelle projekter og styregruppesamarbejde med andre
ledere.
På gensyn i idé boden, på vores workshop fredag formiddag: ”Pædagogisk kvalitet-menneskesyn, tilsyn, udsyn” og i artiklen i Social Udvikling: ”Når en medarbejder er på videreuddannelse kommer alle i spil”

Kontakt info: Gitte Riis Hansen, Specialkonsulent: grh@ucsj.dk, mobil: 7248 2055 og Henrik Worsøe, chefkonsulent: hew@ucsj.dk,
mobil: 7248 1268, University College Sjælland (UCSJ).

