INBJUDAN

Vägledarutbildning –
DELAKTIGHETSMODELLEN
MALMKÖPING 2017

Utbildningen består av 5 träﬀar
•

Uppstartsträﬀ för chefer och blivande vägledare, den
15 juni kl. 9–12

•

Tre träﬀar för blivande vägledare, den 31 augusti,
14 september och 5 oktober kl 9-12

•

Avslutningsträﬀ för chefer och blivande vägledare,
25 oktiober kl. 9–12

Samtliga träﬀar äger rum på Plevnagården , Malmköping.
Mellan träﬀarna genomför deltagarna i par en delak ghetsslinga i en verksamhet. På träﬀarna ges dels teore sk kunskap om brukarinflytande och arbetssä et dels handledning
på egna erfarenheter från övningsslingan.
De verksamheter som har deltagare på kursen bidrar också
med en verksamhet/enhet där en delak ghetsslinga kan
genomföras av deltagarna under utbildnings den. Det är
vik gt a deltagaren redan vid kursstart har lldelats denna
verksamhet. Av denna anledning startar utbildningen med
en träﬀ för både kursdeltagare och chefer i verksamheter
som blir berörda av arbetet.
Chefen för den verksamhet där övningsslingan (alltså dialogslingan som ska genomföras under utbildningen) ska u öras
behöver göra en planering för de ak viteter som ingår.
En särskild blanke för denna planering bifogas ligger på
www.fou.sormland.se >>Länk

Förberedelser
inför uppstartsträﬀen:
Vägledarna arbetar i par. Varje par ska under utbildningen genomföra en delak ghetsslinga i en verksamhet. Innan uppstartsträﬀen kan det vara bra a ha klart vilka
verksamheter som kan vara aktuella för
en delak ghetsslinga och vilka som ska
jobba llsammans i par.
Mellan den 31/8 och den 14/9 ska vägledarparen hunnit träﬀa personal och
brukare på de ställen där slingan ska
genomföras. Datum för dessa informaonsträﬀar kan vara bra a ha funderat
på innan, i bästa fall är de redan inbokade.
Om de a inte hinner bli klart innan
uppstartsträﬀen bör ni direkt e er avsä a
d för a göra en sådan planering.

Kostnad
För deltagare från västra länsdelen är utbildningen kostnadsfri, då de a är första
utbildningen som erbjuds för dessa verksamheter.
För deltagare från norra och södra länsdelen är kostnaden 4 000 kr per vägledare.

KONTAKTPERSONER & ANMÄLAN
Liv Mannberg, Utvecklingsledare på FoU i Sörmland, 076-724 31 59 liv.mannberg@fou.sormland.se
Õie Umb-Carlsson, Forskningsledare på FoU i Sörmland, 016-541 40 34 oie.umb@fou.sormland.se
Anmäl dig senast den 9 juni via >>formuläret på www.fou.sormland.se

www.fou.sormland.se

