Inbjudan till språkombudsutbildning
BAKGRUND
Språkombudsutbildningen är framtagen i samarbete mellan Vård- och o
 msorgscollege,
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum- och Svenskt Demenscentrum. Från januari
2018 ges utbildningen av Vård- och omsorgscollege. Utbildningen bygger på den tidi
gare språkombudsutbildningen som togs fram inom ramen för projekten Språksam
och Arbetsam.
SYFTE
Syftet med språkombudsrollen är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att
arbeta språkutvecklande på en organisatorisk såväl som på en individuell nivå.
Som språkombud har du ett uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling.
Det kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning, till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska eller som av andra
orsaker, exempelvis dyslexi, behöver stöd. Ett språkombud arbetar också för att göra
hela arbetsplatsen språkutvecklande.
På Vård- och omsorgscollege webbplats kan du läsa mer om rollen som språkombud:
https://www.vo-college.se/sprakombud (länk öppnas i nytt fönster.)
MÅLGRUPP
Du som arbetar inom kommunens vård och omsorg eller inom regionens sjukhusvård som undersköterska/skötare eller motsvarande.

Fyra kursdagar augusti 2018 – januari 2019.

UTBILDNINGENS UTFORMNING OCH START

Fyra obligatoriska kursdagar under augusti 2018 – januari 2019.
Onsdagarna 22 augusti, 17 oktober, 5 december 2018 samt 23 januari 2019.
Mellan de fysiska träffarna genomförs en webbutbildning samt egna
arbetsuppgifter som redovisas vid nästkommande träff. Utbildningen
genomförs under en period av ungefär sex månader.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper samt ha möjlighet praktisera din blivande
språkombudsroll.
I språkombudsutbildningen får du uppdrag som du genomför på arbetsplatsen; det hjälper dig att
implementera språkombudsrollen och inleda arbetet mot en lärande och språkutvecklande arbetsplats.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING KOMMER DU SOM SPRÅKOMBUD:

- ha verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
- veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare
- implementera rollen i den egna verksamheten och öppna för en lärande och språkutvecklande
arbetsplats

UTBILDARE

Samuel Åhsberg och Sara Berg, vård- och omsorgslärare vid Cuben Utbildning AB.

MER INFORMATION
Tid och plats
22/8, 17/10, 5/12 2018 samt 23/1 2019
klockan 09–16.
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg.
Avgift
7 000 kr exkl moms.
I priset ingår material och kaffe.
Lunch löser man på egen hand.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

Anmälan
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 29 juni 2018.
OBS! Begränsat antal platser.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan person.
Upplysningar
Samuel Åhsberg, samuel.ahsberg@cubenutbildning.se
Karin Westberg, 031-335 53 88,
karin.westberg@grkom.se

