Prosjektlederkurs
Invitasjon til kommuner som jobber med Bedre
tverrfaglig innsats (BTI/modellkommuner)
Velkommen til kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra Bufdir til
Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (BTI/Modellkommune).

Hensikt med kurset
o

Bidra med verktøy og faglig påfyll for å øke din kompetanse og trygghet som
prosjektleder/prosjektmedarbeider.

Tidspunkt og sted:

o Tromsø: Raddison Blu Hotel, Sjøgata 7, Tromsø. Tlf: 77600000
- 4 dagers kurs 2x2 dager
- Oppstart 20/21-3.19
-Andre og avsluttende samling 21/22-5.19.
o

Oslo: Scandic Oslo City, Europarådets Plass 1, 0154 Oslo. Tlf: 23104200.
-4 dagers kurs 2x2 dager
-Oppstart 9/.10.4.19
-Andre og avsluttende samling 18./19.6.19.

Innhold
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Satsing rundt Bedre Tverrfaglig Innsats
Utforming av modell/modellvalg
Brukermedvirkning
Forankring
Prosjektverktøy
Endringsprosesser
Formidling
Fasilitering og møteledelse
Implementering

Kurset er praktisk rettet og du vil få mulighet til å jobbe med eget prosjekt og dele erfaringer med
andre prosjektledere i satsingen rundt Bedre Tverrfaglig Innsats. Som en del av kurset skal det
fremføres en egenvalgt oppgave.

Foredragsholdere:
Reidar Jakobsen
Forsker og psykolog
RKBU Vest-NORCE

Andre`Baraldsnes
Pedagog
RKBU Vest-NORCE

Sølvi Heimestøl
Sykepleier
FOUSAM
(Forskning og utviklingsenhet
for samhandling).

Reidar har bred erfaring fra
barnevernforskning og PMTO.
Disse siste årene har han hatt
et hovedfokus på kunnskap om
implementering og bedre
tverrfaglig innstas, blant annet
gjennom deltagelse i BTIsamarbeidet i region Vest.
Andre`er med i samarbeidet
om Bedre Tverrfaglig Innsats i
region Vest. Han har mange års
erfaring med arbeid mot
mobbing. Han har spesiell
kompetanse på
implementering.
Sølvi er rådgiver i FOUSAM og
har lang erfaring fra arbeid
med barn og unge. Har spesiell
kompetanse på samhandling
og jobber blant annet med kurs
i formidling, prosjektarbeid og
møteledelse.

Marianne Hauge Wennersberg
Klinisk ernæringsfysiolog
FOUSAM

Marianne er leder av FOUSAM
og har jobbet mye klinisk. Har
spesiell kompetanse på
samhandling og jobber blant
annet med kurs i formidling,
prosjektarbeid og møteledelse.

Liv Drangsholt,
Klinisk sosionom, KoRus - Sør

KoRus - Sør har nasjonalt
koordineringsansvar for
arbeidet med Bedre Tverrfaglig
Innsats (BTI/Modellkommune)
Liv jobber med denne
satsingen på regionalt og
nasjonalt nivå.

Anne Pernille Flatebakken
Pedagog, KoRus - Sør

KoRus - Sør har nasjonalt
koordineringsansvar for
arbeidet med Bedre Tverrfaglig
Innsats (BTI/Modellkommune)
Pernille jobber med denne
satsingen på regionalt og
nasjonalt nivå.

Pris:
-Dagpakke (all undervisning, lunsj og pausemat) per pers for alle 4 dagene er satt til kr 4000,-Dagpakke med overnatting per pers for alle fire dagene er satt til kr 6500,(2 overnattinger, undervisning, lunsj, pausemat i 4 dager og 2 middager).
Disse prisene er gjeldene uavhengig om du melder deg på kurset i Oslo eller Tromsø.

Påmelding
o

Tromsø: https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/bti-prosjektlederkurs-tromso/
Oslo: https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/bti-prosjektlederkurs-oslo/

o

Spørsmål vedr faglig innhold:
liv.drangsholt@korus-sor.no
anne.flatebakken@korus-sor.no

o

Spørsmål vedr påmelding:
hanne.kvammen@korus-sor.no

o

Vi har begrenset antall plasser. Hver kommune bør delta med prosjektleder og minimum 1-2
prosjektmedarbeidere for best faglig utbytte.

o

Påmeldingsfrist: 05.02.19. Svar om plass på kurset kommer innen 7. februar

Arrangører: Kurset arrangeres i samarbeid mellom KoRus-Sør, FOUSAM og RKBU Vest-NORCE

