Lagutbildning

nätverksutbildning
i att förbereda och leda nätverksmöten, 2013

Nu finns chansen att gå en lagutbildning i Norrköping. En lagutbildning är en fördjupad
nätverksutbildning med praktisk inriktning. Inbjudan riktas mot regionen Östergötland och Småland
för att möjliggöra framtida samarbeten och samverkansformer efter utbildningen. Kursledningen är
dessutom delvis lokalt förankrad med förutsättning för arbetsplatsbaserad handledning.

Lagutbildningen är framtagen av Nordiska Nätverksprojekt, och syftar till att de som gått den ska
ha kunskap och färdigheter att förbereda och hålla i olika sorters nätverksmöten, till exempel
processmöten, vårdkretsmöten och framtidsdialog. Utbildningen har under många år hållits i
Stockholm och nu erbjuds utbildningen också i Norrköping, med Goda Möten Norrköping som
medarrangör.
Utbildningen innehåll, tolv heldagar:
• Grundläggande systemteoretiska begrepp, nätverksteori
• Praktisk träning och framförandeövningar
• Samspelet med kollegan, trygghet och omsorg i mötet
• Möjlighet att reflektera över den egna personligheten i förhållande till de vi möter: klass,
kön etnicitet mm.
• Möjlighet att arbeta med deltagarnas verkliga ärenden
• Litteratur kommer att studeras i grupper men kräver också individuell inläsning.
• Möjlighet till direkthandledning eller att vara åhörare på ett nätverksmöte
• För kursintyg krävs 90 % närvaro (med möjlighet till instudering) samt examensarbete.
Kurslitteratur:
• Nätverksboken – om mötets möjligheter, Forsberg, Wallmark (red), Liber Utbildning 2003.
• Barn och Nätverk, Klefbeck, Ogden, Liber Utbildning 2003
• Sociala Nätverk i Dialog, Seikkula Jaakko, Arnkil, Tom Erik, Mareld 2005.
• Kompendier tillkommer
Kursstart och avgift:
Planerad start i januari 2013. Kursen omfattar 12 dagar fördelat på sex tillfällen under 2013.
14500 kr (exkl. moms) per deltagare. Fika fm och em ingår.
Kursledning:
Björn Holst, Pedagog och Familje- och Nätverksterapeut
Johan Klefbeck, Leg. Psykoterapeut och leg. Psykolog, Specialist inom klinisk psykologi,
Handledarutbildad
Maria Bark, Socionom och Familje- och Nätverksterapeut
Gunnar Forsberg, Socionom, Leg. Psykoterapeut, utbildad psykoterapi-handledare
Erik Hjorth, Master of education och Familje- och Nätverksterapeut

För intresseanmälan och information:
info@godamoten.se
0708-603211
www.godamoten.se

www.nordiskanatverksprojekt.se

