
INBJUDAN 

Nu är det dags a   anmäla sig  ll höstens kurs  llfällen!

MÅLGRUPP
Kursen är öppen för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av 
en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisa  oner är välkomna a   delta.

SYFTE
Kursens sy  e är a   ge grundläggande kunskaper om SIP, regler och arbetssä   för samordnad 
individuell planering. Deltagarna kommer från olika verksamheter för a   s  mulera samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan olika professioner och olika perspek  v.  

INNEHÅLL
Kursen är en heldag där föreläsning varvas med diskussioner i grupp och erfarenhetsutbyte. 
Dagen innehåller bland annat lagar, krav och ru  ner kring SIP, den enskildes delak  ghet samt 
visning av dokumenta  onsverktyget Prator (IT-verktyg för gemensam planering). Observera a   
de  a INTE är en kurs i Prator.  

SIP är gemensam för alla och ska vara lika u  från individens perspek  v, men behov och  llväga-
gångssä   ur verksamhetens perspek  v kan skilja beroende på målgrupp och uppdrag. E  ersom 
deltagare kan komma från många olika verksamheter kan exempel och fallbeskrivningar variera 
och ibland behöva ”översä  as” av deltagarna.   

Under hösten erbjuds tre kurs  llfällen med olika åldersinriktning. Innehållet är i stort se   detsamma,
skillnaden är exempel och fallbeskrivningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Verksamheternas chefer beslutar vilka som ska delta i utbildningen. Deltagarantalet är begränsat 
 ll 25 personer. Utbildningen är gra  s, en ersä  are kan skickas vid förhinder, men ej utny  jad 

plats debiteras med 500 kronor. Vi bjuder på fi ka, men lunch står deltagarna själva för. 

Välj mellan tre heldagar kl. 9.00 – 16.00: 

7 november:  Äldreinrikning, Malmköping

21 november: Barninriktning, Malmköping

29 november:  Vuxeninriktning, Malmköping 

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och ska ske senast en vecka innan kurs  llfället. I samband med anmälan 
ombeds deltagaren a   svara på e   antal frågor om SIP.  >>Länk  ll anmälningsformulär 

Kontaktperson är liv.mannberg@fou.sormland.se
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