Gymnasiekurser
Hösten 2022
7 september

28 oktober

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar, samhällets
insatser samt lagar och styrdokument. Andra kursmoment är kommunikation och
samtalsmetodik med tyngdpunkt på alternativ kompletterande kommunikation
(AKK), kognitiva, kommunikativa och taktila hjälpmedel samt förflyttningshjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och var tidigare en del av Vård- och
omsorgsprogrammet.

Kursen ger bland annnat kunskaper om hur sociala och kulturella förhållanden
påverkar vår kommunikation utifrån olika teorier. Du får också lära dig mer om
digitala medier och informationsteknik som redskap för kommunikation och information liksom framväxten av mediekulturer. Kursen berör även interaktion och
kommunikation vid konflikter och konflikthantering.

Specialpedagogik 1, 100 gymnasiepoäng

Kommunikation, 100 gymnasiepoäng

Ny!

Tid: Kurstart onsdag den 7 september kl. 09.00-16.00, totalt tio kursdagar.

Tid: Kurstart fredag den 28 oktober kl. 09.00-16.00, totalt tio kursdagar.

Sista anmälningsdatum: 10/8
Mer information om kursen och anmälan finns på forumcarpe.se

Sista anmälningsdatum: 30/9
Mer information om kursen och anmälan finns på forumcarpe.se

Form: Kursen genomförs både fysiskt och digitalt.
Målgrupp: Medarbetare som saknar grundläggande utbildning inom
funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

13 oktober

Specialpedagogik 2, 100 gymnasiepoäng

Kursen ger fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med
funktionsnedsättningar, hur olika verksamheter har vuxit fram inom det specialpedagogiska området och förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument. Andra
kursmomnent är etik och förhållningssätt, stöd och hjälpmedel liksom planering,
genomförande och utvärdering. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och var
tidigare en del av Vård- och omsorgsprogrammet.

Tid: Kursstart torsdag 13 oktober kl. 09.00-16.00, totalt tio kursdagar.

Form: Kursen genomförs både fysiskt och digitalt.
Målgrupp: Medarbetare som har läst Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 alternativt motsvarande kunskaper från äldre
program samt erfarenhet av yrket.

Sista anmälningsdag: 15/9
Mer information om kursen och anmälan finns på forumcarpe.se

Form: Kursen genomförs både fysiskt och digitalt.
Målgrupp: Medarbetare som saknar grundläggande utbildning inom
funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

15 november

Aktivitetsledarskap, 100 gymnasiepoäng

Ny!

Kursen ger kunskaper om människors lärande, liv och växande utifrån sociala och
pedagogiska sammanhang. Kursen tar ckså upp ledarens betydelse för att inspirera och motivera till deltagande och delaktighet. Du får också lära dig att planera,
genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter.

Tid: Kurstart tisdag den 15 november kl. 09.00-16.00, totalt tio kursdagar.
Form: Kursen genomförs både fysiskt och digitalt.
Målgrupp: Medarbetare som saknar grundläggande utbildning inom
funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

Sista anmälningsdatum: 18/10
Mer information om kursen och anmälan finns på forumcarpe.se

Forum Carpes gymnasiekurser hösten 2022
Behovsbaserad kompetensutveckling
Kommuner och stadsdelar inom Forum Carpes samverkan i Stockholms län har en Carpe
kommun- eller stadsdelsansvarig (CKA) som sprider information om Forum Carpes
kompetensutvecklingsaktiviteter. CKA inhämtar även information om länsgemensamma
kompetensbehov till Forum Carpes samordningsgrupp som upphandlar och kvalitetssäkrar Forum Carpes aktiviteter.
Målgrupperna för aktiviteterna är anställda på utförar -och myndighetssidan inom stöd
till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt inom kommunernas
HSL-organisationer.
Mer information om utbudet finns i kalendariet på forumcarpe.se

Forum Carpes utbud av kompetensutvecklingsaktiviteter
Snart publiceras hela höstens utbud av seminarier, föreläsningar, kurser och nätverk i
kalendariet på Forum Carpes webbplats. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på
nyheter från Forum Carpe. Så här enkelt påbörjar du en nyhetsprenumeration:
• Gå till forumcarpe.se
• Klicka på rubriken till valfri nyhet
• Längst ned på nyhetssidan finns ett blått fält (se bilden till höger) där du fyller
i din e-postadress och klickar på Prenumerera. Du får därefter ett mejl till din
e-postadress där du bekräftar din prenumeration.

Följ Forum Carpe på Facebook

Anmälan till gymnasiekurserna
•

Anmälan är bindande och görs av ansvarig chef.

•

Kostnaden är 4000 kr per kursplats.

•

För att kunna gå gymnasiekurserna krävs
godkänt betyg i svenska som andraspråk från
gymnasieskola eller vuxenutbildningen.

•

Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart måste verksamheten betala hela kurskostnaden.

