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KURSBLAD för hösten 2017
SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR, KORTKURSER blandade teman och målgrupper
28/8 Autism - 3-dagars grundkurs

13/9 Social dokumentation - föreläsning

Kursen ger dig kunskap om autism och dess konsekvenser i vardagen. Olika arbetssätt och metoder lyfts för att möjliggöra ett så bra stöd som möjligt. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna få en hemuppgift som följs upp och diskuteras.

Syftet med föreläsningen är att du som deltagare ska få 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 13/9, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25, Trapphus C, plan 5, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans och socialpsykiatrin
Anmälan Senast den 4/9 på www.forumcarpe.se

Tid 28/8, 4/9 och 11/9, kl. 9.00-16.00
Plats Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm. OBS ingången är från Dörjgränd
Målgrupp Medarbetare som möter personer med autism i sin yrkesroll
Anmälan Senast den 14/8 på www.forumcarpe.se

7/9 Etik & bemötande
Under denna dag får du kunskaper om bemötande, professionella samtal samt metoder och arbetssätt för att stärka värdegrunden. Dagen innehåller teoretiska pass
blandat med dialog, samtal och reflektion.
Tid 13/9, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25, Trapphus C, plan 5, Stockholm
Målgrupp Chefer, handläggare & medarbetare inom LSS, socialpsykiatrin och
HSL-teamen
Anmälan Senast den 29/8 på www.forumcarpe.se

14/9 Epilepsi - grundläggande föreläsning
En grundläggande föreläsning som ger information om epileptiska anfall; orsaker
symptom, diagnos och behandling. Dagen tar också upp hur du som medarbetare
kan förhålla dig och olika fallbeskrivningar.
Tid 14/9, kl. 13.00-16.00
Plats Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm. OBS ingången är från Dörjgränd
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast den 8/9 på www.forumcarpe.se

Du har väl inte missat att Forum Carpe finns på Facebook?
Där informerar vi om kurser, föreläsningar, artiklar och annat som vi tror att ni kan vara intresserade av. En förlängning av hemsidan helt
enkelt där ni snabbare kan få information om förändringar och nyheter. Gilla och följ oss gärna på www.facebook.com/forumcarpe.

hösten 2017
SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR, KORTKURSER blandade teman och målgrupper
15/9 Demens & intellektuell funktionsnedsättning - 11/10 Social dokumentation - 2-dagarskurs
Syftet är att du som med särskilt ansvar för dokumentation ska få fördjupad kun3-dagars grundkurs
Kursen tar bland annat upp vad demens är, demens hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning, bemötande och strategier i praktiken.
Tid 15/9, 22/9 och 29/9, kl. 9.00-16.00
Plats Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm. OBS ingången är från Dörjgränd
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast den 7/9 på www.forumcarpe.se

25/9 Psykisk ohälsa - 2-dagarskurs
Kursen ger dig en översikt och kännedom om de vanligaste diagnoserna och dess
symptom. Du får också möjlighet till reflektion i grupp om hur man kan förhålla sig,
stödja och underlätta för personer med psykisk ohälsa.
Tid 25/9 och 2/10, kl. 9.00-16.00
Plats Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm. OBS ingången är från Dörjgränd
Målgrupp Medarbetare i utförarverksamheter
Anmälan Senast den 15/9 på www.forumcarpe.se

5/10 Multipel skleros, MS - föreläsning
En grundläggande föreläsning om Multipel skleros, MS, som tar upp sjukdomens
konsekvenser i vardagen för den enskilde. Under dagen får du lära dig mer om
nervsystemet, specifika symptom och förhållningssätt.
Tid 28/9, kl. 9.00-16.00
Plats Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm. OBS ingången är från Dörjgränd
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast den 28/9 på www.forumcarpe.se

skap i arbetet med social dokumentation. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan, utforma mål, föra journalanteckningar och följa upp utförandet.
Tid 11/10 och 24/10, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25, Trapphus C, plan 5, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer med ansvar för den sociala dokumentationen
Anmälan Senast den 2/10 på www.forumcarpe.se

12/10 & 13/10 Delaktighet och inflytande från teori
till praktik
Pia Ehnhage är Funktionshindersombudsman i Stockholms stad och hon kommer
prata om delaktighet och inflytande utifrån FN-konventionen och funktionshinderspolitiska målen.
Tid 12/10, kl. 9.00-12.00 och 13/10 kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Föreläsningen hålls vid två tillfällen för olika målgrupper. Den 12/10 för
personal inom HSL-organisationer och den 13/10 för handläggare.
Anmälan Mer information kommer på www.forumcarpe.se &
www.facebook.com/forumcarpe

Mer information om aktiviteterna hittar du på

www.forumcarpe.se

hösten 2017
SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR, KORTKURSER blandade teman och målgrupper
16/10 Bilden som kommunikativt & kognitivt stöd - 24/10 Rum för gemenskap - föreläsning
Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till LSS:s servicebostäder? Bidrar de
2-dagarskurs
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.
Dag 2 är en halvdag.
Tid 16/10, kl. 9.00-16.00 och 13/11, kl. 9.00-12.00 eller 13.00-16.00
Plats Dag 1, 16 oktober, Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronasväg 5,
bottenvåningen. Dag 2, 13 november, STOCKK, Olivecronas väg 7, plan 2
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Senast den 3/10 på www.forumcarpe.se. Välj anmälningslänk beroende
på om du vill gå för- eller eftermiddag dag 2.

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 24/11, kl. 9.00-12.00
Plats Bolindersalen, Bolindersplan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer på boenden
Anmälan Senast den 4/10 på www.forumcarpe.se
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18/10 Intellektuell funktionsnedsättning på B-nivå 2-dagarskurs

2/11 Att klara vardagen vid autismspektrum-		
tillstånd och ADHD - föreläsning

Två dagar om begåvning, sårbarhet och identitet hos personer med en intellektuell
funktionsnedsättning på B-nivå (måttlig utvecklingsstörning). Vilka konsekvenser får
den kunskapen för vårt bemötande? Hur kan vi öka dessa personers delaktighet?
Tid 18/10 & 25/10, kl. 9.00-15.30
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare med viss förkunskap om Kyléns indelning och de olika
nivåerna samt arbetar med personer på B-nivå.
Anmälan Senast den 11/10 på www.forumcarpe.se

Föreläsningen ger en förståelse för hur det kan vara att leva med ojämna förmågor och hur det kan yttra sig i vardagen för personer med Autism och ADHD.
Du får också tips hur du i din professionella roll kan stödja personer med Autism
och ADHD att klara sin vardag. Föreläsare är Anna Sjölund, beteendevetare,
handledare och grundutbildad terapeut med inriktning neuropsykiatri.
Tid 2/11, kl. 9.00-16.00
Plats Bolindersalen, Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare, medarbetare och chefer inom LSS och socialpsykiatrin
Anmälan Senast den 23/10 på www.forumcarpe.se

hösten 2017
SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR, KORTKURSER blandade teman och målgrupper
6/11 Autism - 2-dagars fördjupningskurs

17/11 Hur samtalar vi om sex? - föreläsning

Fördjupningskursen handlar om hur man utvecklar sin professionalitet och omprövar sitt arbetssätt. Kursen tar bland annat upp utmanande beteenden och vilka
förhållningssätt man kan använda sig av. Kursen tar även upp aktuell forskning och
tillämpning av den.
Tid 6/11 och 13/11, kl. 9.00-16.00
Plats Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm. OBS ingången är från Dörjgränd
Målgrupp Medarbetare som möter personer med autism i sin yrkesroll och som
har gått grundkursen i autism
Anmälan Senast den 20/10 på www.forumcarpe.se

En dag som bygger på UNG samtalsgruppers långa erfarenhet av att möta ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Kursdeltagarna får mer kunskap i
att kunna stödja den enskilde i sex- och samlevnadsfrågor.
Tid 17/11, kl. 9.00-15.30
Plats Bolindersalen, Bolindersplan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer
Anmälan Senast den 9/11 på www.forumcarpe.se

8/11 Compassion för handläggare - föreläsning
Medkänsla är ett förhållningssätt som gör det möjligt att ta hand om oss själva i
våra ibland svåra jobb med människor i behov av stöd. Föreläsningen om compassion innhåller såväl teori som praktiska övningar.
Tid 8/11, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare och chefer inom myndighetsutövning
Anmälan Senast den 30/10 på www.forumcarpe.se

8/11 Bemötande anhöriga - föreläsning
En förmiddag som tar upp etik och kommunikation i bemötande med anhöriga,
dealtighet och anhöriga som resurs. Föreläsning varvas med reflektion och dialog,
fallbeskrivningar och gruppövningar.
Tid 8/11, kl. 9.00-12.00
Plats Medborgarplatsen 25, Trapphus C, plan 5, Stockholm
Målgrupp Chefer, handläggare och medarbetare
Anmälan Senast den 30/10 på www.forumcarpe.se

TEMA UTMANANDE BETEENDEN
18/9 Att bemöta utmanande beteenden & lågaffektivt bemötande - 2 dagar
En kurs där deltagarna bland annat får lära sig om lågaffektivt bemötande, att skapa ordning i kaos och att förstå och tolka den enskildes perspektiv.
Tid 18/9 och 26/9, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25, Trapphus C, plan 5, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer inom LSS och socialpsykiatrin
Anmälan senast den 1/9 på www.forumcarpe.se

20/11 Att bemöta utmanande beteenden & lågaffektivt bemötande- 2 dagar
En kurs där deltagarna bland annat får lära sig om lågaffektivt bemötande, att skapa ordning i kaos och att förstå och tolka den enskildes perspektiv.
Tid 20/11 och 27/11, kl. 9.00-16.00
Plats Medborgarplatsen 25, Trapphus C, plan 5, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer inom LSS och socialpsykiatrin
Anmälan senast den 6/11 på www.forumcarpe.se

hösten 2017
SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR, KORTKURSER blandade teman och målgrupper
23/11 Självbestämmande: dilemma på gruppboenden - föreläsning & dialog

24/11 Grundkurs i kommunikativt & kognitivt stöd
- föreläsning

Kan Kajsa som arbetar på ett LSS-boende låta Pelle som bor där bestämma över sin
vardag? Hur kan Kajsa samtidigt ta ansvar för att Pelle inte far illa? FoU Södertörn
har i ett samarbete med ett LSS-boende undersökt vad som händer i mötet mellan
personal och boende.
Tid 23/11, kl. 13.00-16.00
Plats Bolindersalen, Bolindersplan 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare och chefer inom gruppbostäder
Anmälan Senast den 13/11 på www.forumcarpe.se

Under kursen får deltagarna bland annat lära sig om vad kognitiva och kommunikativa funktioner är och vilka svårigheter som kan uppkomma när det finns funktionsnedsättningar kopplade till den kognitiva- och/eller den kommunikativa förmågan.
Tid 24/11, kl. 9.00-12.00
Plats Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronasväg 5, bottenvåningen
Målgrupp Medarbetare som arbetar med personer som har behov av kommunikativt och/eller kognitivt stöd
Anmälan Senast den 16/11 på www.forumcarpe.se

DMO - DELAKTIGHETSMODELLEN
Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att stärka brukarens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Den bygger på dialogsamtal mellan brukare och
personal kring önskade teman och frågor. Genom att återkommande använda modellen stärks den enskildes möjlighet till delaktighet och inflytande.

12/9 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 kommer det från och med hösten 2017 medföra en
kostnad om 2000: -/vägledare.
Tid 12/9, 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 den 5/9 på www.forumcarpe.se

10/10 Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen fyra halvdagar
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 10/10 kl. 13.00–16.00, 7/11 kl. 9.00–12.00, 28/11 kl. 9.00–12.00 15/12 kl.
9.00–12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer & blivande vägledare
Anmälan Senast den 26/9 på www.forumcarpe.se

hösten 2017
NÄTVERKSTRÄFFAR & GODA EXEMPEL
27/9 Nätverksträff Socialpsykiatri

10/10 Nätverksträff verksamhetsutvecklare

Nätverksträff med syfte att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella frågor och
sprida goda exempel. Tema för träffen är samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk. Hur jobbar vi i kommunerna/stadsdelarna med detta?
Tid 27/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer på utförarsidan inom socialpsykiatrin
Anmälan Senast den 21/9 på www.forumcarpe.se

Vid denna träff ägnas särskilt fokus åt att ha dialog om: brukarundersökningar och
hur de används i det systematiska förbättringsarbetet, individens behov i centrum,
IBIC, och hur det används.
Tid 10/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Verksamhetsutvecklare inom funktionshinderområdet
Anmälan Senast den 3/10 på www.forumcarpe.se

29/9 Nätverksträff Musikskapande verksamhter

20/10 Nätverksträff HSL

Ulf Björkman från Nacka Kommun kommer och delar med sig från sitt arbete med
musik samt utbyte emellan runt Genomförarplan och musik. Träffen tar också upp
hur man kan jobba med ipad och hur man lär sig spela instrument med noter i färg.
Tid 29/9, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom musikverksamheter
Anmälan Senast den 22/9 på www.forumcarpe.se

Samverkan med landstingsvården. Hur bygger vi upp en bra samverkan mellan olika
instanser? Bland annat berättar Annika Brar habiliteringsläkare berättar om Habilitering & Hälsa, sitt uppdrag och pågående utvecklingsarbeten inom HSL.
Tid 20/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer & samordnare inom HSL-organisationerna
Anmälan Senast den 15/10 på www.forumcarpe.se

6/10 Nätverksträff Konstskapande verksamheter

20/10 Nätverksträff handläggare

Denna gång ägnas åt teman som togs upp förra gången, exempel på det är: pedagogik och struktur, pedagogiskt förhållningssätt när man arbetar individuellt och i
grupp och hur man ger konstruktiv feedback.
Tid 6/10, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom konstskapande verksamheter
Anmälan Senast den 29/9 på www.forumcarpe.se

Temat för denna träff är handläggning av personlig assistans. Stockholms stads
funktionshinderinspektörer, Lotta Hedstad och Carina Gillgren, presenterar sin
rapport som bygger på granskning av handläggningen vid tre stadsdelsförvaltningar
i Stockholm.
Tid 20/10, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Handläggare
Anmälan Senast den 12/10 på www.forumcarpe.se

hösten 2017
NÄTVERKSTRÄFFAR & GODA EXEMPEL
16/11 Ett gott exempel i visuellt stöd

6/12 Nätverksträff Konstskapande verksamheter

Arbets- och studiecoacher från Lidingö stad kommer och berättar om hur de arbetar med att tillgängliggöra information, material och metoder till personer med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Tid 16/11, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare, metod- och verksamhetsutvecklare samt chefer
Anmälan Senast den 9/11 på www.forumcarpe.se

Syftet med nätverket är att kollegor i länet får utbyta erfarenheter, ha dialog kring
aktuella frågor och sprida goda exempel som finns i länets kommuner. Träffens
tema bestäms vid tidigare träff.
Tid 6/12, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare inom konstskapande verksamheter
Anmälan Mer information och anmälan på www.forumcarpe.se

29/11 Ett gott exempel Kungsholmens dagliga v.

12/12 Nätverksträff HSL

Kungsholmens dagliga verksamhet kommer och berättar om hur de konkret har jobbat med brukarna kring LSS. Syftet med nätverket är att kollegor i länet får möjlighet att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella frågor och sprida goda exempel.

Tillfälle för chefer och samordnare inom HSL-organisationerna att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella frågor och dela med sigtill varandra av goda exempel.
Förslag på ämnen eller frågor kring temat går att lämna vid anmälan.
Tid 12/12, kl 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer & samordnare inom HSL-organisationerna
Anmälan Mer information och anmälan på www.forumcarpe.se

Tid 29/11, kl 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare
Anmälan Mer information och anmälan på www.forumcarpe.se

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

hösten 2017
YRKESKRAVEN

HÖGSKOLEKURSER 3-7,5 högskolepoäng

9/11 Carpes yrkeskrav & Socialstyrelsens allmäna
råd SOSF 2014:2

Start 12/10 & 13/10 Ungdomar och vuxna med
neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar (7,5 hp)

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens allmänna råd, vad är det och hur kan de användas på arbetsplatsen i ert utvecklingsarbete? Eftermiddagen tar bland annat upp
hur de båda kompletterar varandra och förslag på användningsområden.
Tid 9/11, kl. 13.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare representanter från fack
och personalavdelningar med flera
Anmälan Senast den 3/11 på www.forumcarpe.se

14/11 Uppdrag & yrkesroll - daglig verksamhet
Ett seminarium med diskussioner kring uppdraget och yrkesrollen för dig som arbetar inom daglig verksamhet. Under förmiddagen får du lära dig mer om materialet
och diskutera och få tips om hur det kan användas.
Tid 14/11, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer inom dagligverksamhet
Anmälan Senast den 7/11 på www.forumcarpe.se

1/12 Uppdrag & yrkesroll - boende
Seminarium och diskussioner kring uppdraget och yrkesrollen för dig som arbetar
inom boende. Under förmiddagen får du lära dig mer om materialet och få tips om
hur det kan användas.
Tid 1/12, kl. 9.00-12.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
Målgrupp Medarbetare & chefer inom boende
Anmälan Senast den 26/11 på www.forumcarpe.se

Syftet med kursen är att stärka den grundläggande teoretiska och praktiska kompetensen i arbetet kring personer med neuropsykiatriska och/eller intellektuella
funktionsnedsättningar, t.ex utvecklingsstörning. Kompetensen utvecklas genom att
deltagarna får ta del av tydliga biologiska, psykologiska och pedagogiska orsaksmodeller och bemötandemetoder samt att kursdeltagarna utvecklar en ökad medvetenhet och ett förhållningssätt som leder till ett fortsatt och hållbart aktivt lärande.
Kurskostnad 10 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Övrig information & anmälan Kurser startar i två omgångar, en för handläggare
(12/10) och en för övriga erfarna medarbetare, så som personlig assistent, stödassistent, stödpedagog, vårdare och boendestödjare (13/10). Se utförligare information på www.forumcarpe. Anmälan görs senast den 12/9.

Start 7/11 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.
Kurskostnad 4 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare. Kursen är delvis
finansierad av kvarstående medel från satsningen på en evidensbaserad praktik.
Tid Höstterminen 2017, med träffar 7 november & 21 november
Plats Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Herbert Widmans väg 12, Sköndal
Målgrupp Personer som arbetar med systematisk uppföljning inom verksamhetsområdet, så som chefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelpersoner
Anmälan Senast den 26/9 på www.forumcarpe.se

hösten 2017
GYMNASIEKURSER 100 gymnasiepoäng
Start 21/8 Specialpedagogik 1

Start 6/9 Pedagogiskt ledarskap

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.

Inom funktionshinderområdet fungerar du inte bara som ett stöd utan har även en
ledarroll gentemot dina huvudpersoner. Kursen utvecklar och förstärker yrkesrollen
med praktisk och teoretisk kunskap om olika ledarskapstyper, roller i grupper och
grupprocesser. Du får kunskap om ledarskapets betydelse för att inspirera och motivera till deltagande och delaktighet inom yrkesområdet samt hur ledarskapet och
olika roller påverkar ledaren, individen och gruppen.

Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar måndag 21 augusti kl 13.00 – 16.00 samt tisdagen 22 augusti kl. 08.30 –
15.30. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats SweJa Kunskapscenter, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
Målgrupp Du som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet,
men har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast den 31 juli på www.forumcarpe.se

Start 22/8 Specialpedagogik 2
Kursen ger fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor
med funktionsnedsättning, fördjupade 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 för människor med funktionsnedsättning.
Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar tisdag 22 augusti kl. 13.00 – 16.00 samt onsdag 23 augusti kl. 08.30 –
15.30. Övriga kurstillfällen är onsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats SweJa Kunskapscenter, Trekantsvägen 1, 1 tr 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 den 31 juli på www.forumcarpe.se

Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Kursen startar onsdag 6 september kl 13.00 – 16.00 samt torsdagen 7 september kl 08.30 – 15.30. Övriga kurstillfällen är torsdagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats SweJa Kunskapscenter, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom
funktionshinderområdet, men har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast den 31 juli på www.forumcarpe.se

Start 7/9 Psykiatri 1
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att du utvecklar förmågan att kommunicera och möta
människor på ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. I undervisningen ska du också ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvärdens betydelse
för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning, liksom om samhällets och enskilda
människors möjlighet att påverka den.
Kurskostnad 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Kursen startar torsdagen 7 september kl 13.00 – 16.00 samt fredagen 8 september kl 08.30 – 15.30. Övriga kurstillfällen är fredagar kl. 08.30 – 15.30.
Plats SweJa Kunskapscenter, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom
psykiatri, men har erfarenhet av området i ditt yrke.
Anmälan Senast den 31 juli på www.forumcarpe.se

hösten 2017
FÖR KOMPETENSOMBUD
1/9 Kurs för nya Kompetensombud - föreläsning
Föreläsningen vänder sig till dig som är ny i rollen som Kompetensombud och vill
veta mer om vad uppdraget innebär. Du kommer bland annat få veta mer om
Forum Carpe och vilka verktyg som kan vara användbara i din nya roll.
Tid 1/9, kl. 9.00-16.00
Plats Nicolaihuset, Sabbatsbersvägen 1, Stockholm
Målgrupp Nya Kompetensombud
Anmälan Senast den 28/8 på www.forumcarpe.se

4/10 & 8/12 Kompetensombudsträff & CKA
Den 4/10 närvarar även Carpe Kommun Ansvarig, CKA och temat för förmiddgen är

arbetsplatslärande och hur kompetensombud och CKA kan samarbeta kring lärande
och vardagsutveckling. Vid det här tillfället har vi bjudit även in Anna Gilbe, konsult
och handledare inom individ-, grupp och ledarutveckling.
Den 8/12 kommer Myndigheten för tillgängliga medier prata om den demokratiska
rätten till läsning och om hur man kan arbeta med tillgängliga medier. Reflektera i
förväg kring: vad skulle jag gå miste om ifall jag inte kunde läsa? Hur tillgängliggör vi
information till våra brukare idag?
Tid 4/10 & 8/12, kl. 9.00-12.00
Plats Bolinderssalen, Bolinders plan 1, Stockholm
Målgrupp Kompetensombud och inom Forum Carpe (även CKA den 4/10)
Anmälan Senast den 25/9 respektive 30/11 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 verksamhetsoch yrkesutveckling inom stöd och service Stockholms län.

