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Sundhed, omsorg og pædagogik henvender sig til elever på grundforløbet af samme navn. Indholdet i bogen
tager udgangspunkt i bekendtgørelsen for grundforløbet. Stoffet tager udgangspunkt i elevernes egen verden
og i det arbejde, de efterfølgende skal ud i, enten som social- og sundhedshjælpere eller pædagogiske
assistenter. Teorien i bogen er suppleret med eksempler fra begge arbejdsområder. Bogen er opdelt i seks
temaer, der kan læses uafhængigt af hinanden. Sundhed, omsorg og pædagogik udkommer også som i-bog.
Højt kvalificerede bøger til sundhedsuddannelser. Fagbøger inden for medicin, sygepleje,
erhvervsuddannelser, ergo- og fysioterapi, ernæring og sundhed. Læs mere om uddannelsen, og hvordan du
søger om optagelse her. Inden du starter, får du en personlig uddannelsesplan, hvor der tages højde for
erfaringer med job og uddannelse.
Så søg ind på sygeplejerskeuddannelsen hos VIA.
Vil du være sygeplejerske. Gå direkte til særlige sider i hæftet ved at klikke på det ønskede link her til højre.
dk Se åbningstider for centrets administration. Det giver tid og ro til at. NYHEDER PROJEKTER
TEGNESTUEN KONTAKT … Ledelse og administration Centerchef Edda Heinskou Toftebæksvej 12 2800
Kgs. Grunduddannelse: Professionsbachelor i Sygepleje, Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole (2008)

Videreuddannelse: Master i arbejdsliv sundhed og rehabilitering. 30-16. Her er vi på dybt vand, for 'det indre
barn' er et populærpsykologisk udtryk, der oftest benyttes af terapeuter. 00. Kofoedsminde er en regional
institution, derfor foregår arbejdet ud fra Region Sjællands personale polittikker. dk er den del af
Uddannelsesadministration.
Ledelse og administration Centerchef Edda Heinskou Toftebæksvej 12 2800 Kgs. EUD-administration.
Selskabet blev stiftet 4. Børnekataloget er et gratis kursustilbud fra Socialstyrelsen, der holder fokus på
udfordringer i børne-, unge- og familieområdet. dk, der indeholder oplysninger om erhvervsuddannelserne
(EUD).

