
Kompetens- och verksamhetsutveckling

Handledning 3 dagar: 
torsdag 19 mars, onsdag 29 april, 
torsdag 28 maj kl. 09-12

Metodhandledning i Supported Employment och 
Individual Placement and Support 
Välkommen till Metodhandledning i mindre grupp. 

Vi ses vid tre tillfällen under våren för att diskutera 
jobbets utmaningar. 

Handledningens syfte är att synliggöra, vidareutveckla 
och kvalitetssäkra metodarbetet.

Du har möjlighet att ta med dig dilemman du ställs 
inför i ditt arbete och få diskutera strategier att 
använda i ditt arbete med hjälp av gruppen och erfaren 
metodhandledare.

Vi reflekterar över den egna rollen och lyfter de praktiska 
erfarenheter som du har och arbetar kontinuerligt 
mot en fördjupad förståelse och självreflektion utifrån 
detta. I handledningen strävar vi efter att utveckla det 
reflekterande förhållningssättet som en kunskap även 
efter avslutad insats.

Max 10 personer per grupp. 

Målgrupp
Du som tidigare gått utbildning i Support Employment 
eller Individual Placement and Support och vill komma 
vidare med att arbeta med dessa metoder.

Metodhandledning i Supported 
Employment (SE) och Individual 
Placement and Support (IPS)



TID OCH PLATS
Torsdag 19 mars, onsdag 29 april och 
torsdag 28 maj kl. 09.00-12.00.
Plats centralt i Göteborg, meddelas med
bekräftelsen som skickas ut cirka 10 dagar
innan kursstart.

AVGIFT
5 000 kr exkl moms för GRs 
 medlemskommuner.
6 000 kr exkl moms för övriga.
Fika ingår i avgiften.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att 
klicka här.
Vid frågor kring anmälan  kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 
17 februari 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 person-
uppgifter: 
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

INNEHÅLL
Metodhandledning i Supported Employment (SE) 
och Individual Placement and Support (IPS)

www.goteborgsregionen.se

HANDLEDARE:
Mimmi Darbo, Seniorkonsult Misa Kompetens. 

Mimmi är utbildad grupphandledare på systemteoretisk och 
salutogen grund, samt i metoden IPS (Individual Placement and 
Support) – vid Dartmouth Psychiatric Research Center, Dartmouth 
Collage i USA av Deborah Becker som är en av IPS-modellens 
grundare. Mimmi är en väl anlitad och erfaren utbildare, föreläsare 
och handledare. Arbetar både nationellt och internationellt med 
organisationer för att utveckla metoder och projekt i Supported 
Education, SE och IPS. 

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10825

