Opholdssteder og
institutioner

FAIRSTARTs
INSTRUKTØRUDDANNELSE
Værd at vide, før du starter
Nedenfor har vi samlet den vigtigste information, som sikrer, at du er
godt forberedt til uddannelsen.

OM FAIRSTART FONDEN
Fairstart tilbyder kvalitetsundervisning til omsorgsgivere i
alle børneinstitutioner og
familieplejesystemer.
Vores vision er at skabe glade og
sunde børn, som kan bidrage
positivt og konstruktivt til
verdenssamfundet.
Vi mener, at alle børn fortjener en
fair start på livet.

OMSORGSGRUPPEN
Inden kursusstart skal du eller din organisation indgå en aftale med en
omsorgsgivergruppe, som ønsker mere viden om de grundlæggende
færdigheder i arbejdet med sårbare børn og unge uden
forældreomsorg.
Gruppen skal bestå af 4-20 medarbejdere (afhængig af din erfaring
som underviser) fra en børne- eller ungdomsinstitution.
Der kan være tale om både døgn- og dagtilbud og gerne en institution,
som har med udsatte og/eller adfærdsvanskelige børn at gøre. Det kan
også være en sammensat gruppe af dagplejemødre, idet de også tager
sig af børn i grupper.
I løbet af uddannelsen underviser du omsorgsgiverne seks gange á tretimers træningssessioner (se aktivitetsoversigt på side 3).
AT FINDE OG MOTIVERE OMSORGSGIVERE
Det er vigtigt, at formidle dette tilbud som en fælles dialogbaseret
læringsproces, der kan styrke personalegruppens fælles sociale og
professionelle grundlag, da både du og de inddrager jeres
professionelle erfaringer og viden i praksis.
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Uddannelsen matcher niveau 5 i
Den Europæiske
Kvalifikationsramme
TILMELDING:
Hvis du ønsker at tilmelde dig
vores uddannelse kontakt os på
info@fairstartfoundation.com
Pris: 7100 DKK pr. person.
OBS: Det er muligt at få rabat ved
tilmelding af større grupper.

Der er meget fokus på refleksion og
gruppediskussioner, som fremmer medarbejdernes
forståelse af egne barndomsoplevelser med tab og
adskillelse, hvilket kan være en stor hjælp i arbejdet
med omsorgssvigtede børn og unge.
Som instruktørstuderende uddanner du dig selv,
samtidig med at du uddanner en gruppe
omsorgsgivere. Du får viden om motivations-,
lærings- og organisationsteori, hvilket gør dig i stand
til at undervise en gruppe omsorgsgivere. Du behøver
altså ikke have stor erfaring på området; se det som
en fælles læringsproces, som du er organisator og
facilitator for.

HVAD FÅR OMSORGSGRUPPEN UD AF FORLØBET?
Et styrket fælles socialt og professionelt
arbejdsgrundlag.
Udvidet viden om tilknytningsbaseret omsorg.
Et rum til refleksion over egne
barndomsoplevelser med tab og adskillelse, som
de kan anvende i deres professionelle virke.
Bedre kendskab til de enkelte børns udfordringer
og behov via gruppediskussioner og
refleksionsopgaver.
Mulighed for at skabe fælles arbejdsmodeller
med udgangspunkt i det enkelte barns behov.
Undervisning på arbejdspladsen og dermed
ingen ekstra transportomkostninger.
ONLINE UNDERVISNING
Instruktøruddannelsen kræver, at du engagerer dig
online med de andre studerende, idet du bliver en del
af en onlineklasse, hvor du og dine medstuderende
sparer med hinanden og modtager online support fra
Fairstart under hele uddannelsesforløbet.

De primære online opgaver består af peer
assessments, hvor man giver og modtager feedback
på en række refleksionsspørgsmål, som alle skal
besvare.
Instruktørundervisningen er ikke live, men består
af en række videolektioner, som du kan se, når det
passer dig bedst, så længe deadlines overholdes.
Da alle aktiviteter, udover træningen af
omsorgsgruppen, finder sted online, kan deltagerne
være spredt over hele landet, hvormed udveksling
af erfaringer og oplevelser bliver bred og varieret.

TILMELDING
Du skal blot sende en e-mail til
info@fairstartfoundation.com med dine
kontaktoplysninger, hvori du angiver hvilken
instruktøruddannelse du vil tilmelde dig.
Du vil derefter modtage et svar med information
om uddannelsen, samt en betalingsfaktura.
Efter vi har modtaget din betaling, indskriver vi dig
på instruktøruddannelsen. Vi sender derefter en
kvitteringsmail med information om, hvordan du
opretter dig som studerende online, samt dine login oplysninger.

CERTIFICERET UDDANNELSE
Når du har bestået kurset, modtager du et certifikat,
som dokumenterer, at du har afsluttet den
Certificerede Instruktøruddannelse.
Du bliver samtidig en del af et internationalt
instruktørnetværk.
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UDDANNELSENS STRUKTUR OG FORLØB
MODUL

AKTIVITET

FORBRUG
2-3 timer

Introduktionsmodul
Uge 1+2

Interview 1 med personalegruppe
Lær at afholde en træningssession
Lær evalueringsmetoder
Forberedelse af træningssession

Uge 3+4
Introduktion til
omsorgsgivernes forløb

Afholdelse af træningssession
Refleksionsøvelser
Forberedelse af træningssession

Uge 5+6

TIDS-

Afholdelse af træningssession

2 timer
1-2 timer
3 timer
3 timer
2 timer
3 timer
3 timer
2 timer

Grundforståelse af
tilknytningsteorien

Refleksionsøvelser
Forberedelse af træningssession

Uge 7+8
Professionel omsorg for børn

Afholdelse af træningssession
Refleksionsøvelser
Forberedelse af træningssession

Uge 9+10

Afholdelse af træningssession

3 timer
3 timer
2 timer
3 timer
3 timer
2 timer

Utryg tilknytningsadfærd hos
børn

Refleksionsøvelser
Forberedelse af træningssession

Uge 11+12
Kontinuitet i omsorgen

Afholdelse af træningssession
Refleksionsøvelser
Forberedelse af træningssession

Uge 13+14

Afholdelse af træningssession

3 timer
3 timer
2 timer
3 timer
3 timer
2 timer

At blive teenager og ende
anbringelsen

Uge 15+16

Refleksionsøvelser
Afsluttende møde med personalegruppen

2-3 timer

Eksamensopgave

3-5 timer

Peer feedback

2 timer

Total

60-65 timer
GRATIS DEMO
Oplev en gratis demo af instruktøruddannelsen: gå ind på www.fairstartinstructor.com og
klik ‘‘Free demo’’. Du bliver bedt om at oprette en gratis bruger med din e-mail og et
password efter eget valg. Klik derefter på ‘‘Sign In’’ og så på ‘‘Enroll in Demo’’.
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