INBJUDAN

Träﬀar för erfarenhetsutbyte
inom funk onshinderområdet
Pokalen, Flen respekƟve FoU i Sörmland, Eskilstuna
Sy et med träﬀarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informa onsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funk onshinderverksamheter.
Ange i anmälan om det är några särskilda frågor du önskar diskutera. Agendan för respek ve
träﬀ planeras u från de frågor som deltagarna anger i sin anmälan.

TRE OLIKA TRÄFFAR TID & PLATS
•

UtvecklarfunkƟoner, 23 maj kl 13-16, FoUiS lokal i Eskilstuna: För dig som arbetar med
utvecklingsfrågor på olika nivåer med fokus på funk onshinderverksamheter exempelvis
kvalitetssamordnare, KSS, utredare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare. Fokus ligger
på verksamhetsnära frågor
Vid förra träﬀen för utvecklare bestämdes a vi ska ägna särskild d åt genomförandeplanen.
Förbered gärna frågor eller ta med exempel.

•

Chefer, 24 maj kl 9-15.30, Pokalen, Stadshusgatan 2, Flen: För dig som arbetar som chef
för en funk onshinderverksamhet, fokus ligger på verksamhetsnära frågor.
Erfarenhetsutbyte kring introduk on för nyanställda i form av kompetensutveckling (enl ök).
Förbered en presenta on av hur ni arbetar med introduk on och kompetensutveckling för
nyanställda och återkommande vikarier.

•

LSS-handläggare, 4 juni kl 9-15.30, FoUiS lokal i Eskilstuna: För dig som handlägger ärenden enligt LSS och/eller SoL kring personer med funk onsnedsä ning (alla åldrar).
Vid förra träﬀen bestämdes a vi llsammans ar på blanke er för ansökan om insatser
LSS/SoL. Under e ermiddagen blir det fördjupning i LSS-utredningen.

Möjlighet a delta via Skype kan ordnas. Meddela Liv Mannberg några dagar innan träﬀen.

ANMÄLAN
Anmäl dig via >>formulär på fou.sormland.se senast en vecka innan träﬀen. Ak viteten är
kostnadsfri, men anmälan är bindande. Om du inte kan utny ja din plats ber vi dig skicka en
ersä are. Vi debiterar 500 kr för ej utny jad plats.

KONTAKTPERSON

190108

Liv Mannberg, Utvecklingsledare funk onshinder FoU i Sörmland, 076-724 31 59
liv.mannberg@fou.sormland.se

www.fou.sormland.se

