Information om utbildning i tvärsektoriell välfärdskunskap
Tvärsektoriell samverkan ökar behovet av välfärdskunskap. Vi saknar ibland den helhetsbild och de
kontaktnät vi behöver när vi ska hjälpa vår medborgare.
För att bidra till att öka välfärdskunskapen, utveckla våra nätverk och vårt helhetstänk erbjuder
Samordningsförbundet Helsingborg därför en utbildning i tvärsektoriell välfärdskunskap.
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en bredare bild av sin egen och andras roll
välfärdssystemet.

I utbildningen ges;
•
•
•
•
•

information om de olika parternas uppdrag och verksamhet
möjlighet till interaktion med medarbetare från andra verksamheter
ett forum för diskussioner kring hur vi kan samverka på ett smidigt sätt
en chans att skapa naturliga nätverk och öka vårt helhetstänk
inspiration att utvecklas i sin yrkesroll genom nya infallsvinklar

Utbildningen riktar sig till;
Medarbetare hos någon av förbundets parter, både nyanställda och mer erfaren personal har nytta
av innehållet.
Antalet deltagare vid varje utbildningsomgång kommer att vara cirka 20 personer med en så jämn
representation som möjligt från de fyra parterna.

Upplägg/Innehåll;
Tre halvdagar kl. 8.30–12.00.
De två första tillfällena innehåller informationspass med information om parternas uppdrag och
verksamhet, samt interaktionspass där möjlighet ges till diskussion/reflektion kring relevanta frågor.
Det tredje tillfället består av föreläsningar på olika teman(så som samverkan och bemötande), samt
gruppdiskussioner utifrån dessa teman.

Datum för utbildningsomgång under HT 2019;
Utbildningsomgång 5: 26/9, 24/10, 21/11

Anmälan;
Anmälan görs via chef, som själv prioriterar vilka medarbetare som ska få gå utbildningen.
Då antalet platser är begränsat, och upplägget bygger på att deltagarna är jämnt fördelade mellan
parterna, reserverar vi oss för att vi kanske inte har möjlighet att ta emot alla ni önskar anmäla.
Välkommen med lista över medarbetare ni önskar anmäla (rangordnade utifrån prioriterad ordning)
till viktoria.knutsson@forsakringskassan.se senast den 5 september 2019
Ange; Namn, e-post och verksamhet för de anställda ni önskar anmäla.
Personlig inbjudan kommer sedan att utgå till deltagarna, och återkoppling kring vilka medarbetare
som erbjuds delta från er verksamhet kommer att skickas till den som administrerat anmälan.

Frågor;
Har du frågor så hör av dig till utbildningsansvarig;
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
010-118 08 08

