Inbjudan till GRUPP- ledarutbildning i
lösningsfokuserat arbetssätt:
- att coacha/leda klienter, deltagare i
grupp
9-10 april samt 7 maj
Kl. 8.30–16.00
Aros Congress Center, Västerås

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Västmanland samt Västerås stad.
Vi vill erbjuda Dig en möjlighet att delta i en vidareutbildning kring att använda
lösningsfokuserad metod i gruppsammanhang. För att delta i denna utbildning behöver du
tidigare ha deltagit i grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt.
Utbildningens syfte
Syftet med utbildningen är att du utifrån dina erfarenheter, kunskaper, styrkor, och färdigheter
ska få möjlighet till ny inspiration och kunskaper att designa just ditt bästa koncept för just dina
klienter och Din arbetssituation. Huvudinriktning är mot klientgrupper men du kan även få idéer
till att leda andra typer av grupper. Tid kommer att ges för reflektion och planering av eget
utvecklingsarbete.
Vem kan delta i utbildningen?
Kursen vänder sig till Dig som redan har genomgått grundutbildning i lösningsfokus och vill
starta grupper eller redan är igång men önskar att utveckla Din roll som lösningsfokuserad
gruppledare.
Vi kommer att arbeta med att utveckla färdigheter i att applicera lösningsfokus i gruppformat.
Det handlar om att använda lösningsfokus i syfte att skapa struktur och konstruktivt samarbete
med hela gruppen och varje individ som ingår i gruppen.
Den sista kursdagen kommer vi att koncentrera oss på kollegialdiskussion och praktiska
exempel på tillämpning från egna verksamheter och det som provats i grupper.
Utbildningsdagarna kännetecknas av ett interaktivt upplägg och där varje moment har en
praktisk genomförbarhet. Utbildningsmaterial ingår.
Kursledare:
Sussan Öster, Vital goodsolution och Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland.
ICF certifierad LF coach med folkhälsofrågor som fokusområde, sussan.oster@goodsolution.se

Utbildningen är kostnadsfri för Din organisation (dock är anmälan bindande och en avgift tas ut
om platsen inte nyttjas se nedan) då Samordningsförbundet står för utbildningskostnader
inklusive förtäring.
Tänk på att anmälan är förenat med vissa förbehåll. Vi strävar efter att all parter inom förbundet
får deltagare i utbildningen. Anmälan är bindande. Om anmälan återtas senare än två veckor
innan utbildningens start måste den remitterande myndigheten/organisationen betala en avgift
för den återkallade deltagaren på 2 000 kr/plats exkl moms (om inte ersättare kan ordnas).
Var god uppge om Du har särskilda önskemål angående kost (vegetarisk, matallergi).
Bekräftelse på anmälan skickas ut till alla anmälda efter anmälningstidens slut..
Sprid gärna informationen vidare till andra hos de fyra samverkansparterna inom
Samordningsförbundet Västerås som kan tänkas vara intresserade av denna utbildning via
anslagstavlor, e-mail, möten och personliga kontakter.
Samordningsförbundet är finansiär till utbildningen.
Varmt Välkommen att anmäla Dig senast den 30 april i nedanstående länk:

https://simplesignup.se/event/106502

Ann-Kristin Ekman
Samordningsförbundet Västerås
Telefon: 021-39 21 45 /0765-69 06 52
E-post: ann-kristin.ekman@vasteras.se
Hemsida: www. samordningvasteras.se
Frågor gällande utbildningen:
samverkansarrangör
Sussan Öster
sussan.oster@goodsolution.se

Här finner du dokumentation för att Boosta LF:
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/dokumentationer.shtml
Kalendarium i det lösningsfokuserade nätverket i Västmanlands län
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/kalendarium.shtml

