Prosjektlederkurs
Invitasjon til kommuner som jobber etter
tilskuddsordningen «Systematisk identifikasjon
og oppfølging av utsatte barn»
Velkommen til kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som fikk tilskudd i 2019 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 i din kommune. Kurset er spesielt tilrettelagt for
nye kommuner som jobber med samhandlingsmodeller for Bedre tverrfaglig innsats.
Tidspunkt og sted:
o Trondheim, Scandic Hell. Sandfærhus 22. 7570 Hell (Tlf: 74844800).
- 4 dagers kurs 2x2 dager
- Oppstart 26/27-8.20
-Andre og avsluttende samling 13/14-10.20
Innhold
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grunnleggende om BTI og utforming av samarbeidsmodell
Brukermedvirkning
Forankring
Prosjektverktøy
Endringsprosesser
Formidling
Fasilitering og møteledelse
Implementering
Retningslinjer
Regelverk
Erfaringsdeling

Som en del av kurset skal det fremføres en egenvalgt oppgave, hvor du som kursdeltager vil
få en muntlig tilbakemelding på din fremførelse.

Foredragsholdere:
Andre`Baraldsnes
Pedagog
RKBU Vest-NORCE

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 Heimestøl
Sølvi er rådgiver i
Sykepleier
FOUSAM(Forskning og
FOUSAM
utviklingsenhet for
samhandling). Hun har lang
erfaring for arbeid med barn og
unge samt deres familier, i
sykehus, lærings og
mestringssenter.
Marianne Hauge Wennersberg Marianne er leder av FOUSAM
Klinisk ernæringsfysiolog
og har jobbet mye klinisk. Hun
FOUSAM
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
tverrfagelig 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, kr 4050,-Dagpakke med overnatting per pers for alle fire dagene, kr 6 500,(2 overnattinger, undervisning, lunsj, pausemat i 4 dager og 2 middager)
Ved behov for ekstra overnatting fra dagen før koster det kr 1 050,- og hukes av for i
påmeldingsskjema.

Påmelding:
o Påmelding: https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/bti-prosjektlederkurs/
o Spørsmål vedr faglig innhold:
liv.drangsholt@korus-sor.no
anne.flatebakken@korus-sor.no
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: 20. juni
o Påmeldingen er bindende

Kurset arrangeres i samarbeid mellom FOUSAM, RKBU Vest-NORCE, KoRus - Sør og de
regionale KoRus.

