Handledarutbildning – Arbetsintegrerande Sociala företag!
Region Halland och dess folkhögskolor bjuder in till handledarutbildning!

Vikten av utbildade handledare inom sociala företag framhålls i olika sammanhang.
Katrinebergs folkhögskola, i Vessigebro utanför Falkenberg, och Löftadalens
folkhögskola i Åsa, kommer därför under hösten 2016 att anordna handledarutbildning för
arbetsintegrerande sociala företag.
Utbildningen vänder sig till dig som är eller kan komma att bli handledare i ett socialt
företag, och avser att ge dig ökade insikter och verktyg för denna roll.

Med rätt stöd av en handledare som har tid och kunskap kan alla vara verksamma med
hela sin förmåga.
Målet med utbildningen är att ge dig en orientering i frågor som rör handledarskapet, vissa
områden berörs översiktligt, andra mer ingående.
Fokus för utbildningen ligger på just handledningen av individer och grupper i företaget,
inte på handledning i specifika arbetsuppgifter eller andra delar i företagandet.

Kursen har planerats av folkhögskolorna i samverkan med bl a kommunala samordnare
från Halmstad, Falkenbergs och Kungsbacka kommun samt representanter från sociala
företag i länet. Kursen leds av personal från folkhögskolorna, därutöver kommer externa
lärare och föreläsare att medverka. Även kommunernas samordnare kommer att finnas
med som stöd i kursen.
Det planerade innehållet i kursen är bland annat:
 Arbetsintegrerande sociala företag – idé, syfte etc.
 Självkännedom, personligt ledarskap
 Handledarrollen, metodik, verktyg
 Konflikthantering, kommunikation
 Motivation, Samtalsmetodik, MI
 Perspektiv på mångfald, diskriminering, genus, funktionshinder, etc.
Preliminär kursplan finns här eller kan mailas till dig (via kontaktperson Katrineberg nedan).
Kommer också att finnas på folkhögskolornas hemsidor.

Utbildningen genomförs vid både Katrinebergs och Löftadalens folkhögskola.
Deltagare från Varbergs och Kungsbacka kommun hänvisas främst till Löftadalens
folkhögskola (Prel. kursdag fredagar, 8.30-16.00)
Deltagare från Falkenbergs, Halmstad och Laholms kommun hänvisas främst till
Katrinebergs folkhögskola (Prel. kursdag torsdagar, 8.30-16.00)
Utbildningen omfattar sex heldagsträffar under hösten 2016.
Träffarna är preliminärt förlagda till följande veckor (se veckodag ovan):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V33
V36
V39
V42
V45
V48

18/8 (Katrineberg)
8/9 (Katrineberg)
29/9 (Katrineberg)
20/10 (Katrineberg)
10/11(Katrineberg)
1/12 (Katrineberg)

V34 26/8 (Löftadalen)
9/9 (Löftadalen)
30/9 (Löftadalen)
21/10 (Löftadalen)
11/11(Löftadalen)
2/12 (Löftadalen)

Introduktionsträff
För att introducera utbildningen och informera alla intresserade om planering och
förutsättningar kommer en introduktionsträff att hållas på respektive skola.
 Katrinebergs folkhögskola, 2 juni, kl. 13.00-15.00
 Löftadalens folkhögskola, 3 juni, kl. 11.00-13.00
Du som är intresserad av att gå utbildningen, eller vill veta mer, är varmt välkommen
på denna träff. Anmälan (namn, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress, ev företag)
görs till:
-Katrinebergs folkhögskola, 0346-57500, alt. katrineberg@regionhalland.se
-Löftadalens folkhögskola, 0340 - 655000, alt. loftadalen@regionhalland.se

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som är verksam som handledare i ett socialt företag eller som är
intresserad av att bli handledare i framtiden. I de fall man är verksam i ett socialt företag
ska ansökan följas av företagsledningens samtycke. I andra fall görs ansökan i samråd
med kommunens samordnare eller motsvarande.
Då antalet deltagare per kurs är begränsat (max. 20 deltagare) kan antalet platser per
företag komma att begränsas till t ex två platser/företag.

Kostnader
Utbildningen finansieras av Region Halland och är kostnadsfri för deltagare från Halland.
Kurslitteratur ingår.
Resor till och från skolorna samt lunch (65:-) bekostas normalt av deltagarna eller deras
företag.

Ansökan
Ansökan till kursen görs till respektive folkhögskola, senast den 10 juni.
Ansökningsblankett finns fr o m 18 maj på skolornas respektive hemsida, hos
kommunernas samordnare, samt delas ut vid informationsträff den 3 juni. Den kan också
skickas till dig per mail eller brev efter kontakt med skolornas kontaktperson.
Besked om antagning och ytterligare information beräknas skickas ut i mitten av juni.
Efter avslutad utbildning, vid minst 80 % närvaro och om anvisade uppgifter är fullgjorda,
får varje deltagare ett utbildningsbevis med kursmomenten redovisade. Övriga får
kursintyg. Verksamma utanför Halland kan i mån av plats ges möjlighet att gå
utbildningen (kurskostnad ca 3500 kr), ansökan sker enligt ovan.

Kontaktuppgifter
Katrinebergs folkhögskola, kontaktperson
Ulf Järphag, ulf.jarphag@regionhalland.se
0346-57527, 0706597615
Falkenbergs kommun, (info äv. f. Laholm)
samordnare
Johanna Fredriksson,
Johanna.fredriksson@falkenberg.se
0346-886032, 0767-225907
Halmstad kommun, prel. kontakt
Samordningsförbundet, chef
Samuel Grahn, samuel.grahn@sfhalland.se
0723-22 81 70
Katrinebergs folkhögskola
http://www.regionhalland.se/varaskolor/katrinebergs-folkhogskola/

Löftadalens folkhögskola, kontaktperson
Kristina Wik, kristina.wik@regionhalland.se
0730 - 472 406
Kungsbacka kommun, inkl Varberg,
samordnare
Christian Skogholm,
christian.skogholm@kungsbacka.se
0300-834591

Löftadalens folkhögskola
http://www.regionhalland.se/varaskolor/loftadalens-folkhogskola/

