Kompetens- och verksamhetsutveckling

Supported
Employment
Fördjupning
Fördjupning 2 dagar:
måndag–tisdag
16–17 november 2020

INNEHÅLL
• Kort repetition och fördjupning av grundstenarna
inom Supported Employment(SE).
• Kunskap kring hur samarbetet med
arbetsplatsen, nätverket och andra aktörer bör
struktureras.
• Struktur för att hitta och utveckla
arbetsgivarkontakter.
• Struktur för att skapa förutsättningar för klient
och arbetsplats att utvecklas gemensamt.
• Utmaningen i yrkesrollen utifrån metoden.
• Fallstudier och erfarenhetsutbyte.
• Verktyg kopplade till lösningsfokuserade
arbetssätt och motiverade samtal.
• Aktuell forskning och erfarenhet inom området.
• Mål och resultatmått som kan kopplas till metod.
• Fördjupning av metodarbetet utifrån
utbildningsgruppens klienter.

MÅLGRUPP
Handläggare och stödpersoner inom
arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

INNEHÅLL
Supported Employment – fördjupning
METODIK:

TID OCH PLATS

Utbildningen väver in praktiska övningar, grupparbeten och
diskussioner utifrån metodens teoretiska ram. Du som kursdeltagare har
en aktiv roll och får pröva på olika verktyg och tekniker utifrån metoden.
Tillsammans med andra får du utbyta erfarenheter, reflektera och
diskutera om vad som sker när metod möter individ och kontext.

Måndag–tisdag 16–17 november 2020
kl. 09.00–16.00.
Plats centralt i Göteborg, meddelas med
bekräftelsen som skickas ut cirka 10 dagar
innan kursstart.

Omfattning: 2 antal dagar, Tid: kl 9.00 – 16.00

AVGIFT

Kurslitteratur som ingår: Verktygsbok SE-fördjupning.

MÅL MED DAGARNA:
• Få en fördjupad färdighet i att jobba enligt Supported Employment
(SE)
• Ökad förståelse för att matcha och behålla arbetsplats
• Struktur i stödet utformning för personen och nätverk.
• Kunskap kring hur man kontinuerligt arbetar med och på en
arbetsplats.
• Kunskap i att skapa en utbildning till arbetsplats
• Stärkt i den egna yrkesrollen och målgrupperna man ger stöd.

UTBILDARE
Fredrik Samuelsson, har utbildat inom Supported Employment (SE)
sedan hösten 2016 och har tidigare arbetat med SE i 6 år som jobbcoach.
Fredrik har ett stort intresse kring rättsliga och medborgerliga rättigheter
för personer intellektuella funktionshinder och har arbetat med
”Empowerment” sedan hösten 2013. Fredrik läst Magisterprogrammet inom
Handikappvetenskap på Halmstad Högskola och studerat Internationell
Handikappvetenskap på University of Leeds i norra England, våren
2016. Fredrik har en fördjupad kunskap kring den sociala modellen kring
funktionsnedsättning.

4 900 kr exkl moms för GRs
medlemskommuner.
5 900 kr exkl moms för övriga.
Lunch och fika ingår i avgiften.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att
klicka här.
Vid frågor kring anmälan k
 ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag:
15 oktober 2020.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg,
tel. 031-335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se.

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa
program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter:
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

