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Arbejder du som fagperson med borgere,
der har brug for seksualvejledning er
denne uddannelse måske noget for dig.
Uddannelsen henvender sig til fagligt personale i social- og sundhedsområdet, der
arbejder med borgere med nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne.
Herunder også borgere med autisme,
ADHD, senhjerneskade.
Vi udbyder tre moduler, der kan styrke
din faglige indsats på seksualvejlederområdet. På modulerne vil du opnå kompetence i at rådgive og vejlede borgere,
pårørende og kolleger om seksualitet.
Derudover vil du blive styrket på din faglige viden om særlige seksuelle problematikker, som borgergrupperne har.

Vi anbefaler en kronologisk rækkefølge af
modulerne, men du kan tage modulerne i
forskellig rækkefølge eller separat alt efter
dit behov. Kontakt faglig ansvarlig for vejledning eller se vores hjemmeside.
Diplomuddannelsen giver dig mulighed
for at sammensætte dit kompetenceudviklingsforløb efter behov. Du kan tage
enkelte afgrænsede moduler, alle tre
moduler indenfor studieretningen eller
tage en hel diplomuddannelse.

Vi udbyder løbende fuldtidsog deltidsmoduler tilrettelagt i
samarbejde med kommuner og boog beskæftigelsestilbud. Vi hjælper
med at afdække arbejdspladsens
aktuelle behov og skræddersy et
tilbud, der matcher det, hvadenten
der er brug for en enkeltstående
temadag eller et længerevarende
udviklingsforløb. Kontakt os for
nærmere information.
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Modul 1:
Teoretiske begreber
og perspektiver i
seksualvejledning
(10 ECTS)
På dette modul introduceres du til seksualitet
som et arbejdsfelt for den
professionelle. Dvs. du får
viden om basal sexologi,
seksuelle problemstillinger
for borgere med nedsat
funktionsevne ligesom
der gennemgås etiske og
juridiske forpligtigelser og
rammer i forhold til at yde
seksualvejledning. Endeligt
introduceres forskellige
pædagogiske og teoretiske
afsæt i forhold til at forstå
de fysiologiske, psykologiske og følelsesmæssige
aspekter.

Modul 2:
Metoder i seksualvejledning
(10 ECTS)

Modul 3:
Udvikling og formidling i
seksualvejledning
(10 ECTS)

På dette modul arbejder vi med teoretisk
og metodisk viden om
seksualvejledning. Dette
er blandt andet viden om
borgerens forståelse af
egen-seksualitet, seksualvejlederens didaktiske og
pædagogiske grundlag
for at formidle og rådgive
samt viden om seksuelle
overgreb, medicin og
undervisningsmaterialer.
Du får på dette modul
opøvet kompetencer i
blandt andet at identificere og fortolke seksuelle
problemstillinger samt
forebygge og reagere
på seksuelle overgreb
og problematisk seksuel
adfærd. Derudover styrkes
du i forhold til at rådgive og vejlede borgere,
pårørende og kolleger om
ovenstående.

Dette modul omhandler
den samlede seksualvejleder-rolle. Dvs. vi
arbejder med din identitet
som seksualvejleder –
herunder din kompetence
til at reflektere over etik
og holdninger, samt dine
kompetencer som værende formidler, underviser,
rådgiver og vejleder.
Dette modul beskæftiger
sig også med arbejdet
med at implementere
seksualpolitik på pædagogiske tilbud.
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Praktiske oplysninger
Tid
De ordinære moduler er tilrettelagt som
deltidsmoduler og afvikles henholdsvis
forårs- og efterårssemester.
Hvert modul består af 6-8 undervisningsdage. Herudover skal der afsættes tid til
litteraturlæsning, opgaveløsning, vejledning samt eksamen.

Sted
Seksualvejledermodulerne udbydes i et
samarbejde mellem UCL og VIA UC og
afvikles skiftevis hos hvert uddannelsessted. På vores hjemmeside kan du orientere dig i kadencelisten over rækkefølgen.
VIA University College:
Hedeager 2,
8200 Aarhus N.
University College Lillebælt:
Asylgade 7-9
5000 Odense C.

Tilmelding
Online tilmelding på
VIA University College:
via.dk/videreuddannelse/soeg/sider/
uddannelse.html?fagligindgang=Sociale%20forhold,%20Vejledning&uddannelsestype=Diplomuddannelse&id=50&title=Den%20sociale%20diplomuddannelse

University College Lillebælt:
ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/sociale-diplomuddannelser/den-sociale-diplomuddannelse-seksualvejledning-2/
På vores hjemmesider kan du orientere
dig om uddannelsen, udbud og tilmeldingsfrister.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås hos
VIA University College:
Studiesekretær Heidi Lauridsen
mail: heid@via.dk
Tlf.: 87 55 18 71
Fagligt ansvarlig Lena Nyborg Nansen
mail: lenn@via.dk
Tlf.: 87 55 19 41
University College Lillebælt:
Studiesekretær: Helle Bräuner
Mail: hebr5@ucl.dk
Tlf.: 63 18 40 00
Fagligt ansvarlig:
Helle Hende Stærmose
Mail: hhst1@ucl.dk
Tlf.: 63 18 40 57

