
TECHCOLLEGE – 2. HALVÅR 2018 - 1. HALVÅR 2019 
KURSER INDEN FOR TANDPLEJE

TANDRENSNING
Den 20.-21.9 2018, kl. 8.15-15.40 
 
På kurset lærer du at identificere og 
fjerne supragingivale bløde og hårde 
belægninger samt eksterne misfarvnin-
ger ved hjælp af håndinstrumenter og 
maskinel rensning.
Desuden lærer du at anvende korrekt 
fingerstøtte og ergonomi, vælge in-
strumenter og klargøre materialer efter 
regler og standarder for sikkerhed og 
hygiejne.

Pris for deltagere uden videregående 
uddannelse kr. 236. VEU-godtgørelse til 
arbejdsgiver kr. 1720.

RØNTGEN 
– INTRAORALE BILLEDER

Den 13.-14.12 2018, kl. 8.15-15.40
 
På kurset lærer du at optage intraorale 
røntgenbilleder med brug af parallel- 
og vinkelhalveringsteknik samt kvali-
tetssikre egne og klinikkens optagelser. 
Desuden lærer du at journalisere digi-
tale røntgenbilleder og får kendskab til 
de mest anvendte specialoptagelser. 
Endvidere lærer du at arbejde under 
hensyntagen til optimal strålehygiejne.

Pris for deltagere uden videregående 
uddannelse kr. 236. VEU-godtgørelse til 
arbejdsgiver kr. 1720.

FØRSTEHJÆLP 
BRUSH UP

Den 1.02.19, kl. 8-12.

På kurset opnår du elementære færdig-
heder i nødflytning, livreddende første-
hjælp og alarmering. Du lærer bla. at 
gengive førstehjælpens fire hovedpunk-
ter, forklare hvordan ulykken standses, 
udføre nødflytning på jord og fra bil,  
forklare hvorfor alle tilskadekomne 
skal sikres luft til lungerne og blod til 
hovedet, undersøge om en person er 
bevidstløs, og om han trækker vejret, 
lægge en person i stabilt sideleje, 
standse en sprøjtende blødning, formu-
lere en korrekt alarmering.

Pris kr. 650 pr. deltager. Ingen VEU 
godtgørelse.
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Kontakt og support om tilmel-
ding og VEU-godtgørelse:

Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Telefon: 7250 5271 
gira@techcollege.dk

Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
Telefon: 2526 6249
bbm@techcollege.dk

Kontakt og mere information 
om uddannelsen:

Det er din arbejdsgivers kontor/ad-
ministration, der skal tilmelde dig 
og søge VEU-godtgørelse. 
 
Inden kurset vil du modtage en 
indkaldelse samt praktisk informa-
tion. Vi glæder os til at byde dig 
velkommen på TECHCOLLEGE.

Du er altid velkommen til at 
kontakte skolen for support til 
tilmelding m.v.

TILMELDING 
Tilmelding foregår via skolens 
hjemmeside techcollege.dk, klik 
”efteruddannelse” og klik ”tand-
pleje”. 
For tilmelding til AMU-kurserne, 
linkes du til efteruddannelse.
dk, hvor tilmelding foretage og 
VEU-godtgørelse søges.

HYGIEJNE 
PÅ TANDKLINIKKEN

Den 7.2 2019, kl. 8-15

På kurset lærer du at udføre hygiejne-
procedurer efter gældende standarder. 
Efter kurset kan du skriftligt udarbejde 
en hygiejneprocedure for egen klinik 
samt udføre hygiejnenprocedure kor-
rekt. Desuden kan du udføre kvalitets-
kontrol af hygiejnen.

Pris kr. 1150. Ingen VEU-godtgørelse.

TANDRENSNING
Den 28.2-1.3 2019, kl. 8.15-15.40 

På kurset lærer du at identificere og 
fjerne supragingivale bløde og hårde 
belægninger samt eksterne misfarvnin-
ger ved hjælp af håndinstrumenter og 
maskinel rensning.
Desuden lærer du at anvende korrekt 
fingerstøtte og ergonomi, vælge in-
strumenter og klargøre materialer efter 
regler og standarder for sikkerhed og 
hygiejne.

Pris for deltagere uden videregående 
uddannelse kr. 236. VEU-godtgørelse til 
arbejdsgiver kr. 1720.

PRAKTIKVEJLEDNING 
AF EUD-ELEVER/LÆRLINGE

Den 4.4. 2019, kl. 8.15-15.40.

På kurset får du kendskab til mål for 
praktik og teori i elevens erhvervsud-
dannelse som tandklinikassistent, så 
du kan medvirke til tilrettelæggelse og 
gennemførelse af elevens praktikperio-
de på tandklinikken. 
Du får kendskab til relevante plan-
lægnings- og registreringsværktøjer til 
at understøtte dialogen mellem elev, 
virksomhed og skole. 
Desuden får du kendskab til, hvordan 
man som rollemodel påvirker elevens 
motivation og opfattelse af kvalitet, 
være med til at sikre elevens udbytte 
af praktikuddannelsen/elevens læring i 
praktikuddannelsen.
 
Pris for deltagere uden videregående 
uddannelse kr. 190. VEU godtgørelse til 
arbejdsgiver kr. 860.
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