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22/8 Gymnasiekurs Vård- och omsorgsarbete 1
(200 gp)
I flera verksamheter för personer med funktionsnedsättning arbetar medarbetarna
med kroppsnära omvårdnadsarbete. Kursen syftar till att utveckla kunskaper för
arbete nära brukare med stora omsorgs- och omvårdnadsbehov. Det handlar om
att stärka hälsa, lindra och förebygga sjukdomar och komplikationer. Undervisningen ger möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och
omsorgsuppgifter. Du ges också möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt,
hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt.
Kurskostnad 7 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar onsdag 22/8 kl. 13.00 – 16.00 samt torsdag 23/8 kl. 08.30 – 15.30. Övriga kurstillfällen är torsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande omvårdnadsutbildning samt arbetar inom funktionshinderområdet med personer som är äldre eller
har stora omvårdnadsbehov.
Anmälan Senast 24/7 på www.forumcarpe.se

24/8 Bemötande vid utmanande beteende - 2 dagar
Tvådagarskursen ska ge fördjupade kunskaper i utmanande beteende. Målet är du
ska kunna kartlägga varningssignaler, stödja till utveckling av skyddande faktorer
och agera utifrån lågaffektivt bemötande och förstå betydelsen av att möjliggöra till
kommunikationsfärdigheter.
Tid 24/8 och 5/9. Båda dagarna kl. 9.00-16.00.
Plats IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer som har fördjupade kunskaper inom neuropsykiatri och autism.
Anmälan Senast 10/8 på www.forumcarpe.se

27/8 Gymnasiekurs Specialpedagogik 1 (100 gp)

Kursen ger kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i
olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik tas upp där tyngdpunkten ligger på alternativ
kompletterande kommunikation.
Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
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Tid Startar måndag 27/8 kl. 13.00 – 16.00 samt tisdag 28/8 kl. 08.30 – 15.30. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Du som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet,
men har erfarenhet av yrket
Anmälan Senast 24/7 på www.forumcarpe.se

28/8 Gymnasiekurs Specialpedagogik 2 (100 gp)

Ger fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med
funktionsnedsättning, fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för
människor med funktionsnedsättningar och förmåga att arbeta utifrån lagar och
styrdokument samt skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet.
Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar tisdag 28/8 kl. 13.00 – 16.00 samt onsdag 29/8 kl. 08.30 – 15.30. Övriga
kurstillfällen är onsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Du som har läst den valbara kursen Utvecklingsstörning/funktionshinder
eller Människor i behov av stöd eller har motsvarande kunskaper samt har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 24/7 på www.forumcarpe.se

29/8 Kurs för nya Kompetensombud
Ett kompetensombud i Forum Carpes regi har i uppdrag att bland annat informera,
tipsa och entusiasmera. Ombuden ökar kommunernas delaktighet i Forum Carpe.
Välkommen till en dag för dig som är ny i rollen som Kompetensombud och vill
veta mer om vad uppdraget kan innebära. En dag där föreläsning och tips varvas
med erfarenhetsutbyte och dialog runt olika områden som är viktiga för en lärande
arbetsplats.
Tid 29/8, kl. 9.00-16.00
Plats Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Nya Kompetensombud
Anmälan Senast 15/8 på www.forumcarpe.se
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5/9 Social dokumentation för alla
Du som deltagare får grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation.
Föreläsningen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och
hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan.
Tid 5/9, kl. 9.00-16.00
Plats Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast 22/8 på www.forumcarpe.se

6/9 Förvärvad hjärnskada
En grundläggande föreläsning kring förvärvad hjärnskada. Dagen erbjuder dialog
mellan deltagare utifrån fallbeskrivningar. Dessutom ger dagen svar på frågor som:
Vad är en förvärvad hjärnskada? Vilka är konsekvenserna i vardagen kring områden
som till exempel kognition och kommunikation? Vad är mental trötthet och hur
skapar man strukturer för att hantera det?
Tid 6/9, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast 23/8 på www.forumcarpe.se

10/9 Gymnasiekurs Socialpedagogik 1 (100 gp)

Inom socialpedagogik betonas omsorgen för personerna som är i behov av stöd och
service från samhället. Du får kunskap i empatins betydelse i relationen mellan den
som ger stöd och den som tar emot. Att visa omsorg innebär att man utför uppgifter med en känsla av förståelse, inlevelse och engagemang. Hur dessa arbetsuppgifter ska utföras beror på varje enskild individs förmåga, behov och önskemål. Ibland
kan det handla om att ge ”full service”, men det kan också handla om att ”stå med
händerna bakom ryggen”.
Kursen ska leda till att du utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med
sin omgivning. Den ska också bidra till att utveckla intresse för hur andra tänker och
hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande
i samhällslivet.
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Tid Startar måndag 10/9 kl. 13.00 – 16.00 samt tisdag 11/9 kl. 08.30 – 15.30. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Du som har läst den valbara kursen Utvecklingsstörning/funktionshinder
eller Människor i behov av stöd eller har motsvarande kunskaper samt har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 24/7 på www.forumcarpe.se

11/9 Introduktion i att arbeta behovsstyrt enligt
IBIC
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning
Det behovsinriktade arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov
beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka
sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.
Tid 11/9, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm

Målgrupp Chefer, verksamhetsutvecklare och nyckelpersoner på utförarsidan
Anmälan Senast 8/8 på www.forumcarpe.se

12/9 Nätverk Chefer inom personlig assistans
Välkommen till nätverksträff för chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans,
ledsagning och avlösare. Syftet är att hitta gemensamt intressanta frågor att utbyta
erfarenhet och ha en dialog kring. Ett annat syfte kan vara att sprida goda exempel.
Du har redan i anmälan möjlighet att ge förslag ämnen eller frågor att lyfta under
träffen.
Tid 12/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer inom personlig assistans
Anmälan Senast 5/9 på www.forumcarpe.se

14/9 Autism på grundläggande nivå - 3 dagar
Kursen ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd och översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser. Målet är att du efter avslutad kurs ska
ha kunskap om vilka konsekvenser diagnoserna medför, kunna göra en individuell

Håll alltid utkik i kalendariet!
Aktiviteter kan tillkomma eller ändras, så se till att
vara uppdaterad. Bäst översikt får du om du håller koll
på kalendariet på hemsidan. Du hittar det enklast via
puffen på förstasidan.
Vi lägger även upp förändringar på vår facebooksida.

www.forumcarpe.se

www.facebook.com/forumcarpe
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funktionsprofil som underlag för strategier och arbetssätt och ge anpassat stöd.
Tid 14/9, 21/9 och 8/10. Alla dagar kl. 9.00-16.00
Plats IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast 31/8 på www.forumcarpe.se

17/9 Högskolekurs Ungdomar och vuxna med
neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar (7,5 hp)
Syftet med kursen är att stärka den grundläggande teoretiska och praktiska kompetensen i arbetet kring personer med neuropsykiatriska och/eller intellektuella
funktionsnedsättningar. Deltagarna får ta del av tydliga biologiska, psykologiska och
pedagogiska orsaksmodeller och bemötandemetoder samt utvecklar en ökad medvetenhet och ett förhållningssätt som leder till ett fortsatt aktivt lärande.
Kurskostnad 10 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar 17/9. Därefter 7 lärarledda kursdagar: 27/9, 9/10, 23/10, 12/11, 19/11,
5/12 och 17/12. Alla dagar kl. 9.00-16.00
Plats KIND:s lokaler vid CAP Research Center, Gävlegatan 22B, Stockholm.
Målgrupp Medarbetare, handläggare, chefer, boendestödjare, medarbetare från
kommunala HSL-organisationer med flera.
Anmälan Senast 3/8 på www.forumcarpe.se

18/9 Hur förbereder vi oss på döden?
När du dör, vill du då göra det i ditt hem där du är trygg eller på en anonym bår på
ett sjukhus? Alla skulle nog välja det första alternativet, tyvärr är det andra verkligheten för många med en intellektuell funktionsnedsättning. Hur kan vi som personal se till att det inte blir så? Hur kan vi hjälpa till så att den enskilde får välja hur
livets sista tid ska se ut? Och hur rustar vi oss så vi och de andra boende är beredda
när döden väl kommer?
Detta och fler frågor handlar den här förmiddagen om.
Tid 18/9, kl. 9.00-12.00
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Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare, chefer med flera
Anmälan Senast 4/9 på www.forumcarpe.se

18/9 Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning - efter arbetslivet
Vad vill du göra när du blir gammal? När du blir pensionär? Ställs den frågan? Hur
ser planeringen ut inför åldrandet? Är boende och daglig verksamhet förberedda på
ändrade behov och önskningar. Välkommen på dialog över kommungränser kring
temat ålderdom och arbete.
Tid 18/9, kl. 13.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare, chefer med flera
Anmälan Senast 6/9 på www.forumcarpe.se

18/9 Nätverk Verksamhetsutvecklare
Tillfälle för verksamhetsutvecklare (eller motsvarande funktion) inom funktionshinderområdet i Stockholms län att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. I
anmälan finns det möjlighet att föreslå ämnen att ta upp på träffen.
Tid 18/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Verksamhetsutvecklare eller motsvarande funktion inom funktionshinderområdet
Anmälan Senast 11/9 på www.forumcarpe.se

19/9 Nätverk Enhetschefer inom socialpsykiatrin
Vid denna träff lyfter vi bland annat upp ett självständigt liv (ESL), Lill-Marie Öhman
från Huddinge kommun berättar om metoden. Under träffen kommer det också tas
upp hur man kan arbeta med mål.
Tid 19/9, kl. 9.00-12.00
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Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer på utförarsidan inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast 12/9 på www.forumcarpe.se

20/9 Informationsträff om Delaktighetsmodellen
En informationsträff för alla som är intresserade av att veta mer om Delaktighetsmodellen och vad det skulle innebära att gå vidare med att utbilda Vägledare. Vid
träffen tas information upp om syftet med Delaktighetsmodellen, vad som krävs av
chefer, verksamheter och vägledare för att arbeta med modellen.
Om man sedan väljer att utbilda Vägledare medför det en kostnad om 2000 kr per
vägledare.
Tid 20/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Alla som vill veta mer om Delaktighetsmodellen och vad det skulle innebära att utbilda vägledare i sin verksamhet eller kommun/stadsdel
Anmälan Senast 5/9 på www.forumcarpe.se

24/9 Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
- 3 halvdagar På lätt svenska!
Är du ny i verksamheten och behöver grundläggande kunskaper om intellektuell
funktionsnedsättning på ett enkelt sätt? Har du annat modersmål än svenska och
behöver få vissa begrepp förklarade på olika sätt? Tycker du att vanliga föreläsningar är svåra att följa för att föreläsaren pratar fort, använder många svåra ord eller
för att det inte finns tid till frågor och förklaringar? Då kan denna seminarieserie
vara för dig. Under tre halvdagar ges en introduktion till intellektuell funktionsnedsättning och vad man ska tänka på i bemötande och stöd.
Tid 24/9, 8/10 och 22/10. Alla dagar kl. 13.00-16.00.
Plats Habiliteringscenter Södertälje, Lovisinsgatan 3, Södertälje
Målgrupp Medarbetare som behöver grundläggande kunskaper om intellektuell
funktionsnedsättning/utvecklingsstörning på enkel svenska
Anmälan Senast 10/9 på www.forumcarpe.se
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27/9 Samverkan för barn med funktionsnedsättning
i socialt utsatta familjer
Ta del av senaste forskningen från FoU Södertörn och få inspiration, ökad förståelse
och konkreta idéer på hur jobba vidare med samverkan mellan enheter för funktionshinder och enheter för barn och unga. Hur samverkar vi inom socialtjänsten
för att barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer ska få rätt stöd?
Tid 27/9, kl. 9.00-15.30
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp LSS-handläggare och socialsekreterare som arbetar med barn och unga,
enhetschefer för LSS-handläggare och socialsekreterare
Anmälan Senast 13/9 på www.forumcarpe.se

28/9 Nätverk Konstskapande verksamheter
På den här träffen hålls en workshop med Mira Naskali och Maria Bergqvist från
Skärholmens SDF. Det kommer även hållas en dialog kring hur man kan hantera
olika synsätt kollegor emellan i arbetgruppen.
Tid 28/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom konstskapande verksamheter
Anmälan Senast 24/9 på www.forumcarpe.se

28/9 Kompetensombudsträff
Vid vårens sista träff framkom önskemål om att lyfta goda exempel utifrån kompetensombudsuppdraget. Innehållet är inte riktigt klart men vi tror oss kunna lova
en spännande förmiddag av erfarenhetsutbyte er emellan. Mer information om
innehåll kommer.
Tid 28/9, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud
Anmälan Senast 21/9 på www.forumcarpe.se
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1/10 Bilden som kommunikativt och kognitivt stöd
- från teori till praktik - 1,5 dagar

3/10 Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen
- 5 halvdagar

En kurs om bilden som kommunikativt och kognitivt stöd. Stödet är för många personer är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Kursen
innebär teoretiska avsnitt, dialog och en hemuppgift mellan kurstillfällena.

Kursen tar bland annat upp teoretisk bakgrund och syfte med Delaktighetsmodellen, vägledarrollen, chefernas ansvar och delaktighetsmodellen i praktiken. Kursen
innebär arbete mellan träffarna, räkna med att 20 timmar behöver avsättas utöver
kurstillfällena.
Kostnad: 2000 kronor per vägledare. Anmälan sker i par.
Tid 3/10, 26/10, 9/11, 30/11 och 14/12. Alla dagar kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer och blivande vägledare
Anmälan Senast 18/9 på www.forumcarpe.se

Dag 2 är en halvdag.
Tid 1/10 kl. 9.00-16.00 och 8/11 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00
Plats Dag 1: Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronasväg 5, bv
Dag 2: SToCKK, Olivecronas väg 7, plan 2
Målgrupp För dig som har grundläggande kunskap om kommunikativt och kognitivt stöd och vill fördjupa dina kunskaper
Anmälan Senast 17/9 på www.forumcarpe.se

CHECKLISTAN FÖR VARDAGSLÄRANDE
Checklistan för vardagslärande är ett enkelt verktyg för att hela arbetsplatsen ska få ut mesta möjliga av de kurser/föreläsningar/
seminarium med mera som en eller flera kollegor tar del av.

Så använder du checklistan

• Blanketten innehåller ett antal frågor som hela arbetsgruppen kan diskutera kring innan föreläsningen eller kursen.
• Sedan finns det några frågor som deltagaren på föreläsningen/kursen ska svara på.
• Till sist finns frågor och tips på hur man kan presentera vad man lärt sig för sina kollegor.
Du hittar den på hemsidan i Verktygslådan under Lärande & Vardagsutveckling i toppmenyn.

Mer information och anmälan på www.forumcarpe.se
Forum Carpe - en kommungemensam funktion för
kompetens- och verksamhetsutveclking i Stockholms län.

Forum Carpe
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4/10 LSS i praktiken - ett anhörigperspektiv

11/10 MS, Multipel skleros

Eva Borgström är mamma till Simon och har skrivit en bok om hur hon uppfattar
och tolkar sin son med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning, med LSS-lagens intentioner som grund. Dagen går bland annat in på förutsättningar för att leva
ett gott liv; bemötande, hälsa och kommunikation samt att vara anhörig som förälder och syskon. Teori varvas med LSS i praktiken, dagboksanteckningar och dialog.
Tid 4/10 kl. 13.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast 20/9 på www.forumcarpe.se

Välkommen till en grundläggande föreläsning kring MS. En dag som blandar teori
med dialog & reflektioner. Om man i sitt arbete kommer i kontakt med personer
med MS är det viktigt att ha aktuell kunskap om och förståelse för vad det innebär
för individen och vad man kan göra för att bemöta och stödja denne i vardagen.
Tid 11/10, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Personliga assistenter
Anmälan Senast 27/9 på www.forumcarpe.se

5/10 Nätverk Musikskapande verksamheter
Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att
få inspireras och lära av varandra. Innehållet för träffen är inte planerat ännu. Planeras tillsammans med deltagarna i nätverket.
Tid 5/10 kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom musikskapande verksamheter
Anmälan Senast 1/10 på www.forumcarpe.se

9/10 Nätverk HSL-chefer och samordnare samt
kommunernas MAS:ar
Dialogforum för chefer/samordnare i HSL organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra. Innehållet inte satt än. Planeras under sommaren
och presenteras längre fram.
Tid 9/10 kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Kommunernas MAS:ar och chefer & samordnare inom HSL organisationerna
Anmälan Senast 9/10 på www.forumcarpe.se

11/10 Gemensamhetsutrymmen - brukarnas eller
personalens?
Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till LSS:s servicebostäder? Bidrar de
till social samvaro? Dagen tar upp frågor som: brukares delaktighet, personalens
uppdrag, och vad det innebär att arbeta med människor i behov av stöd i fråga om
bemötande och hjälpmedel.
Tid 11/10, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer på boenden
Anmälan Senast 27/9 på www.forumcarpe.se

16/10 Högskolekurs Systematisk uppföljning i en
evidensbaserad praktik (3 hp)
Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om en evidensbaserad praktik och om
hur systematisk uppföljning kan planeras, genomföras och användas för att komma
till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet. Kursen är skapad exklusivt för Forum Carpe.
Kurskostnad på 5 250 kr per kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid 6/10 och 6/11. Båda dagarna kl. 9.00-16.00.
Plats Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Herbert Widmans väg 12, Sköndal
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Målgrupp Personer som arbetar med systematisk uppföljning inom verksamhetsområdet, så som chefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelpersoner
Anmälan Senast 3/9 på www.forumcarpe.se

17/10 Autism på grundläggande nivå - 3 dagar
Kursen ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd och översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser. Målet är att du efter avslutad kurs ska
ha kunskap om vilka konsekvenser diagnoserna medför, kunna göra en individuell
funktionsprofil som underlag för strategier och arbetssätt och ge anpassat stöd.
Tid 17/10, 2/11 och 12/11. Alla dagar kl. 9.00-16.00.
Plats IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast 3/10 på www.forumcarpe.se

22/10 Handläggning och dokumentation - 2 dagar
En nyskapad kurs för handläggare som arbetat ett tag inom funktionshinderområdet, gärna mer än ett år, och vill uppdatera och förfina sin kunskap. Målet med
utbildningen är att stärka en rättssäker och likställd handläggning med hög kvalitet.
Tid 22/10 och 8/11. Båda dagarna kl. 9.00-16.00.
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Handläggare
Anmälan Senast 15/10 på www.forumcarpe.se

23/10 Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
En föreläsning som ger dig grundläggande kunskaper om vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad man ska tänka på i bemötande och stöd. Personer berättar
utifrån egen erfarenhet om hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning.
Tid 23/10, kl. 9.00-16.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
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Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast 9/10 på www.forumcarpe.se

24/10 Ät- och sväljsvårigheter
En föreläsning om hur det går till när vi äter och sväljer, vilka olika orsaker som
finns till ät- och sväljsvårigheter samt vad som händer när det inte fungerar. Du får
kunskap om motoriska och sensoriska grundförutsättningar samt funktionsnedsättningar som påverkar ät- och sväljförmågan samt tecken på ät- och sväljsvårigheter
och varningssignaler.
Tid 24/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare, chefer med flera
Anmälan Senast 10/10 på www.forumcarpe.se

29/10 Bilden som kommunikativt och kognitivt
stöd - från teori till praktik - 1,5 dagar
Välkommen till en kurs om bilden som kommunikativt och kognitivt stöd. Ett stöd
som för många personer är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande
och inflytande. Kursen innebär teoretiska avsnitt, dialog och en hemuppgift mellan
kurstillfällena. Hemuppgiften kommer att ligga till grund för dialog och återkoppling
under dag 2. Dag 2 är en halvdag.
Tid 29/10 kl. 9.00-16.00 och 6/12 kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00
Plats Dag 1: Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronasväg 5, bv
Dag 2: SToCKK, Olivecronas väg 7, plan 2
Målgrupp För dig som har grundläggande kunskap om kommunikativt och kognitivt stöd och vill fördjupa dina kunskaper
Anmälan Senast 15/10 på www.forumcarpe.se

29/10 Bemötande vid utmanande beteende
Föreläsningen ska ge översiktliga kunskaper i utmanande beteende. Du ska kunna
tyda varningssignaler, stödja till utveckling av skyddande faktorer och få en grund
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att agera utifrån lågaffektivt bemötande.
Tid 29/10, kl. 9.00-16.00
Plats Bolinders plan 1 , Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer
Anmälan Senast den 15/10 på www.forumcarpe.se

6/11 Social dokumentation - 2 dagar
Du som har ett särskilt ansvar för dokumentation får en fördjupad kunskap i arbetet
med social dokumentation. Kursen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du
får kunskap i att skriva en genomförarplan, utforma mål, föra journalanteckningar
och följa upp utförandet.
Tid 6/11 och 20/11. Båda dagarna kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer som har ett särskilt ansvar för den sociala dokumentationen för att kunna vägleda sina kollegor.
Anmälan Senast 23/10 på www.forumcarpe.se

19/11 Epilepsi - grundläggande föreläsning
Välkommen till en grundläggande föreläsning kring epilepsi som bland annat tar
upp vad epilepsi är, orsaker och omvårdnad. Dagen tar också upp forskning och
utveckling.
Tid 19/11, kl. 13.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast 5/11 på www.forumcarpe.se

19/11 Gymnasiekurs Specialpedagogik 2 (100 gp)
Ger fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med
funktionsnedsättning, fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för
människor med funktionsnedsättningar och förmåga att arbeta utifrån lagar och
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styrdokument samt skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet.
Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar måndag 19/11 kl. 13.00 – 16.00 samt tisdag 20/11 kl. 08.30 – 15.30.
Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Du som har läst den valbara kursen Utvecklingsstörning/funktionshinder
eller Människor i behov av stöd eller har motsvarande kunskaper samt har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 24/10 på www.forumcarpe.se

20/11 Gymnasiekurs Specialpedagogik 1 (100 gp)

Kursen ger kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i
olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik tas upp där tyngdpunkten ligger på alternativ
kompletterande kommunikation.
Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar tisdag 20/11 kl. 13.00 – 16.00 samt onsdag 21/11 kl. 08.30 – 15.30.
Övriga kurstillfällen är onsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats Lernia Utbildning Ab , Trekantsvägen 1, Liljeholmen
Målgrupp Du som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet,
men har erfarenhet av yrket
Anmälan Senast 24/10 på www.forumcarpe.se

26/11 Bemötande vid utmanande beteende - 		
2 dagar
Tvådagarskursen ska ge fördjupade kunskaper i utmanande beteende. Målet är du
ska kunna kartlägga varningssignaler, stödja till utveckling av skyddande faktorer
och agera utifrån lågaffektivt bemötande och förstå betydelsen av att möjliggöra till
kommunikationsfärdigheter.
Tid 26/11 och 3/12. Båda dagarna kl. 9.00-16.00
Plats IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
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Målgrupp Medarbetare och chefer som har fördjupade kunskaper inom neuropsykiatri och autism.
Anmälan Senast 12/11 på www.forumcarpe.se

28/11 Introduktion i att arbeta behovsstyrt enligt
IBIC
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning
Det behovsinriktade arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov
beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka
sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.
Tid 28/11, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, Stockholm
Målgrupp Chefer, verksamhetsutvecklare och nyckelpersoner på utförarsidan
Anmälan Senast 14/11 på www.forumcarpe.se

29/11 Nätverk Handläggare

Vid denna träff kommer LSS-handläggare från Haninge kommun och berättar om
deras arbete och erfarenheter av att möta media i sin yrkesroll. De lyfter frågor som
hur skyddar vi oss? Hur värnar vi den enskildes sekretess? De berättar även om den
övergripande handlingsplanen som finns till stöd för handläggare och chefer. Vi
har också dialog om insatsen bostad med särskild service för barn och bostad med
särskild service.
Tid 22/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare
Anmälan Senast 23/11 på www.forumcarpe.se

29/11 Kompetensombudsträff
Välkomna på Kompetensombudsträff! Innehållet för denna träff är inte spikad utan
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kommer bygga på höstens tidigare träff så mer information kommer under hösten.
Tid 28/9, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud
Anmälan Senast 22/11 på www.forumcarpe.se

6/12 Nätverk HSL-chefer och samordnare kommunernas MAS:ar
Dialogforum för chefer/samordnare i HSL-organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra. Innehållet inte satt än. Planeras under sommaren och presenteras längre fram.
Tid 6/12 kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Kommunernas MAS:ar och chefer & samordnare inom HSL organisationerna
Anmälan Senast 30/11 på www.forumcarpe.se

7/12 Nätverk Konstskapande verksamheter
Dialogforum för chefer/samordnare i HSL-organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra. Innehållet inte satt än. Planeras under sommaren och presenteras längre fram.
Tid 7/12 kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom konstskapande verksamheter
Anmälan Senast 4/12 på www.forumcarpe.se

Välkomna till en ny spännande
höst med Forum Carpe!

