Magtanvendelse – børn og unge

Klar til brug og
altid opdateret

Grundloven slår fast, at den personlige
frihed er ukrænkelig – og det vil sige, at alle
mennesker har ret til at bestemme over
deres eget liv.

Kurset består af følgende emner
Magtanvendelse og voksenansvar
Etiske og pædagogiske overvejelser
Forebyggelse af konflikter og magtanvendelse

Der vil dog uundgåeligt opstå situationer, hvor
barnet eller den unges ret til at bestemme over
eget liv kan betyde, at han eller hun udsætter sig
selv eller andre for fare – og hvad kan, skal og
må personalet gøre i de situationer?
Kurset i magtanvendelse er effektivt til at sikre,
at alle medarbejdere får den nødvendige grundviden, så magtanvendelse, hvis det bliver nødvendigt, kun sker efter gældende lovgivning. Det giver
tryghed i hverdagen og styrker retssikkerheden.
Kurset er udviklet i samarbejde med fagspecialister
og tager udgangspunkt i Socialstyrelsens retningslinjer for magtanvendelse. Indholdet er målrettet
alle, der arbejder med anbragte børn og unge – fx
pædagoger, pædagogiske assistenter, afløsere og
vikarer eller andre medarbejdere, som indgår i
det almene pædagogiske arbejde.

Fysisk guidning og afværgehjælp
Magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten
Rammer for opholdet på anbringelsesstedet
Nødværge og nødret
Registrering, indberetning og klageadgang
Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis
lukkede afdelinger på døgninstitutioner
Sikrede døgninstitutioner og særligt
sikrede afdelinger

Øvrigt indhold
Cases
Refleksion
Quizzer
Evaluering
Kursusbevis
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Kurset pakkes til følgende
målgrupper
Plejefamilier, netværksplejefamilier og
kommunale plejeforældre (ca. 60 min.)
Private opholdssteder og åbne
døgninstitutioner (ca. 80 min.)
Delvis lukkede døgninstitutioner eller
delvis lukkede afdelinger (ca. 90 min.)
Sikrede døgninstitutioner eller særlig
sikrede afdelinger (ca. 90 min.)

Gyldendal e-Learning tilbyder digitale
kurser af høj kvalitet – kompetenceudvikling
der er skabt i et samarbejde mellem erfarne
fagpersoner og dygtige læringsdesignere.
Vi har udviklet mere end 400 kurser og flere
end 400.000 brugere har gennemført vores
e-learning. Kontakt os, hvis du er nysgerrig
efter at høre mere.

Kontakt os
Har du spørgsmål til vores kurser eller
til Build, er du velkommen til at kontakte
os på:
elearning@gyldendal.dk
www.gyldendal-elearning.dk

Fælles referenceramme
Med dette kursus sikrer I, at alle medarbejdere har samme referenceramme, og at
tidsbegrænset personale som fx vikarer og
ferieafløsere også kan få den nødvendige
undervisning.

Build (LMS)
Kurset administreres – sammen med eventuelle andre kurser til medarbejderne – i et
LMS. Det betyder, at alle læringsaktiviteter
dokumenteres, og at kurset kan tilføjes til
udvalgte medarbejdergrupper i specifikke
tidsintervaller eller som del af en fast
oplæring. Har I ikke et administrationssystem, fortæller vi gerne om vores LMS,
Build.

Fleksibel og digital
kompetenceudvikling
Kurset er digitalt og kan gennemføres når
som helst og hvor som helst – bare der er
internetadgang. Der er quizzer undervejs,
og det er nemt at gå til for alle. Kurset er
speaket, så det også kan gennemføres af
medarbejdere, der ikke er stærke læsere.
Når kurset er gennemført, udstedes et personligt kursusbevis, og kurset kan herefter
anvendes som opslagsværk.

