Föreningen För Familjecentralers Främjande bjuder in till utbildningen
riktat till samordnare på familjecentral

Att leda utan att vara chef
Att vara samordnare på familjecentral är speciellt
– en fantastisk möjlighet att vara med och påverka
utvecklingen och stödja samverkan mellan
familjecentralens olika professioner och
verksamheter.

Kurstillfälle 1
29 september 2022 kl. 11.00 till den
30 september 2022 kl. 14.30.
Obs kvällsaktivitet 29 september.

Möjligheterna kan förstås också upplevas som
utmaningar, beroende på förutsättningarna. Att
kunna leda utan att vara chef ställer extra krav på att
det är tydligt för alla i verksamheten vad uppdraget
innebär och att samordnaren känner sig trygg i sin
roll. Detta ska vi gå igenom och utforska tillsammans,
med hjälp av teori, praktiska övningar, samtal och
erfarenhetsutbyte vid tre utbildningsdagar.

Plats:

Utbildningen är uppdelad vid två tillfällen. Mellan
utbildningstillfällena gör kursdeltagarna en mindre
uppgift på hemmaplan, för att koppla kursinnehållet
till den praktiska vardagen. Syfte och innehåll se
nästa sida.

Målgrupp:
Samordnare på familjecentral eller
familjecentralsliknande verksamhet

Vid frågor är du välkommen att kontakta!
anna-maria.troedsson@skaneskommuner.se
marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se

Söderköpings Brunn
Kurstillfälle 2
10 november 2022 kl. 09:00-15:00
Plats:
Digital

Max 45 deltagare
Kursledare:
Malin Skreding Hallgren,
utvecklingsledare, Region Jönköping

Anmälan:

https://www.trippus.net/attleda
Välkommen!
FFFF styrelse!
Åsa Pettersson
Ordförande

Sista anmälningsdag: 1 september
Kostnad:
3300: - per person
Vad ingår i priset? Se nästa sida

www.familjecentraler.se

info@familjecentraler.se

Syftet med utbildningen är att:
 Öka förståelse för samordnarrollen, både ur personligt och organisatoriskt perspektiv
 Använda reflektion som lärandemetod
 Få praktiska tips och verktyg i sin vardag på familjecentralen
 Dela erfarenheter och nätverka med andra samordnare
Ur innehållet:
 Rollen som samordnare
 Det personliga ledarskapet
 Kommunikativt ledarskap
 Feedback och konflikthantering
 Effektiva team
 Att leda i förändring
Praktisk information:
Kurstillfälle 1
 Start den 29 september kl 11:00. Avslut den 30 september kl. 14:30. Utbildningen fortsätter
efter middagen den 29 september med introduktion till existentiell hälsa.
Kurstillfälle 2
 Den 10 november kl 09:00-15:00. Digitalt. Länk till kommer några dagar innan
I priset ingår
Utbildning vid kurstillfälle 1, logi i enkelrum en natt, lunch, kaffe och middag första dagen samt
frukost, kaffe och lunch andra dagen. I priset ingår även utbildningsdag 2 som genomförs digitalt.
FFFF finansierar arvode för kursledaren samt konferenslokaler.
I priset ingår ej
Resor till och från utbildningsdagarna.

FFFF styrelse!
Anna-Maria Troedsson & Marie Cesares Olsson

www.familjecentraler.se

info@familjecentraler.se

