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Hur vet du a   det ni gör i verksamheten känns värdefullt för era 
användare? Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog 
mellan två olika grupper där det fi nns en maktobalans. Arbetssä  et 
kan även användas som e   kvalita  vt verktyg för användardriven 
verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsä  ningar för verk-
samhetsnära infl ytande och delak  ghet.  

UTBILDA VÄGLEDARE DIGITALT HÖSTEN 2022
Ta chansen a  utbilda vägledare digitalt med start i sept 2022. Vid den  ärde 
träffen, som sker fysiskt (även digitalt deltagande erbjuds.) medverkar även 
chefer. I utbildningen ges teore sk kunskap om infl ytande, delak  ghetsmo-
dellen och handledning. 

Mellan träff arna genomför deltagarna en samtalsslinga enligt delak  ghets-
modellen i en verksamhet.

VÄGLEDARPARET
Anmälan  ll vägledare sker i par, som  llsammans leder samtalen enligt Delak  g-
hetsmodellen. Vägledarna ska u  öra samtalsslingor i en verksamhet där de 
inte har någon maktrela  on  ll deltagarna. Vi uppmuntrar därför  ll samarbete 
mellan två chefer, så a   ni kan byta vägledarpar med varandra. 

> Läs mer om modellens sy  e och u  ormning i Bilaga: Mer informa  on.
> Se fi lmen med Marie och Sophie, om hur Delak  ghetsmodellen kan användas.
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PRAKTISK INFORMATON
Datum och plats för uppstart 
Chefer: Digitalt fredag 8 april 10-11
Vägledare: Digitalt torsdag 15 september 9-12

>Övriga datum och  der se Bilaga: Mer informa  on

Kostnad och anmälan
kostnad 5 500 kr per vägledare. Anmäl senast 15 mars 2022 via: 
>Anmälningsformuläret på www.fou.sormland.se

Utbildare
Marie Wallin, Utvecklingsledare FoU i Sörmland och
Sophie Tenser, Verksamhetsutvecklare Funk  onshinder-
omsorg, Strängnäs kommun 

Marie och Sophie är utbildade kursvägledare i delak  ghets-
modellen och genomför också samtalsslingor i prak  ken. De 
håller i e   regionalt nätverk för utbildade vägledare i Sörmland 
och ingår även i e   na  onellt nätverk för kursvägledare. 

Vill du veta mer?
>Lyssna på FoU-podden om DMO och verksamhetsutveckling

Kontakta Marie om du undrar något! 
marie.wallin@fou.sormland.se

www.fou.sormland.se22
01

25

https://www.fou.sormland.se/media/2686/bilaga-mer-information.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2686/bilaga-mer-information.pdf
https://fou.sormland.se/vi-jobbar-med/delaktighetsmodellen/
https://soundcloud.com/user-28572254/sets/delaktighetsmodellen?si=8c404d1ec40b4b79942c41046d3a1c87&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2022/220915-vagledarutbildning-dmo/

