Inbjudan
från GR

Utmanande beteenden –
utmanade verksamheter

E

fter önskemål från FH-chefsnätverket på GR bjuder vi in till kurs kring bemötande
av utmanande beteenden hos personer med olika former av funktionsnedsättning.
I kursen varvas föreläsning med dialog och grupparbeten.

Kursen hålls lunch-till-lunch. Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg för att förstå
bakomliggande faktorer till utmanande beteenden, vad som upprätthåller och förstärker
det samt hur faktorerna kan förändras för att stödja individen.
Kursen innehåller även pedagogiskt material att förmedla till den egna verksamheten.
Det är viktigt att kursdeltagarna har som uppdrag och mandat att sprida kunskapen i sin
verksamhet.
Målgrupp: Stödpedagoger och metodutvecklare eller motsvarande inom
funktionshinderverksamhet med ansvar och uppdrag att utbilda övrig personal.

Onsdag–torsdag 17–18 oktober 2018. Lunch-till-lunch.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Utmanande beteenden –
utmanade verksamheter
Medverkande

Petra Björne, FoU-koordinator vid FoU Malmö,
Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad, fil. dr
kognitionsvetenskap och
Magnus Björne, omsorgspedagog, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad.

Tid och plats

Onsdag–torsdag 17–18 okt 2018, lunch-till-lunch.
Start 17 oktober med lunch kl. 12, 13-16.30, 18
oktober 8.30-12, avslutning med lunch kl. 12.
Plats i Göteborg meddelas i bekräftelsen som
skickas cirka 10 dagar innan kursstarten.

Avgift

Lunch till lunch inklusive lunch och fika båda dagarna:
3 400 kr med övernattning och middag.
Endast utbildning utan övernattning och middag:
2 200 kr.
Avgiften är baserad på full grupp och kan komma att
justeras.

Anmälan

Begränsat antal platser som fördelas i samråd med
FH-chefsnätverket.
Varje medlemskommun har möjlighet till två platser,
Göteborgs Stad 11 platser.
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 26 sept 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan person.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

Upplysningar

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16
kristina.elofsson@grkom.se
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

