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14 januari

Tvådagarskurs som ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med
eller utan intellektuell funktionsnedsättning samt andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Du får också lära dig olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning
och med den enskildes delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång
erfarenhet av arbete i specialistteam med personer som har svåra beteenden.

Tvådagarskurs som förtydligar det professionella uppdraget inom stöd till personer
med funktionsnedsättning och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala
dokumentationen hänger ihop. Du får bland annat kunskap i lagar och direktiv för
dokumentation liksom att skriva genomförandeplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatser.
Föreläsaren Johan Appel utbildar och handleder inom omsorgen och har
medverkat i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner” (2014).

Autism och neuropsykiatri - grundläggande nivå

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid: 10/1 och 24/1 kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 27/12
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/autism-NPF-grundlaggande-januari

13 januari

Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och
symtom hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra teman som
tas upp är beteendeproblematik, förebyggande insatser och stöd liksom vikten av
samverkan och professionellt bemötande.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång
erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra beteenden.

Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 30/12
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/psykisk-ohalsa-IF-VT-2022

Social dokumentation - från teori till tillämpning

Målgrupp: Medarbetare, chefer i utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri
Tid: 14/1 och 28/1 kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 31/12
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/social-dokumentation-fordjupad-niva-januari-2022

9 februari

Öppet nätverk fysioterapeuter inom HSL

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte, spridning
av lärande exempel och en möjlighet att inspireras av varandra över länet.

Målgrupp: Fysioterapeuter inom de kommunala HSL-teamen
Tid: kl. 13.30-16.00
Sista anmälningsdag: 2/2
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natversktraff-fysioterapeuter-HSL-februari-22

Forum Carpe

11 februari

Kommunikativt och kognitivt stöd - för medarbetare inom
utförarverksamhet

Tvådagarskurs om kommunikativt och kognitivt stöd som för personer med
kognitiva funktionsnedsättningar är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Kursen fokuserar på Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), när och hur det ska användas utifrån fallbeskrivningar och praktiskt arbete. I kursen ingår en hemuppgift som utgör
grunden för dialogen under dag 2.
Föreläsaren Therese Pettersson är utbildare och arbetsterapeut.
Målgrupp: Medarbetare inom utförarverksamhet
Tid: 11/2 och 25/2 kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 28/1
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/kommunikativt-kognitivt-stod-VT-2022

15 februari

Öppet nätverk arbetsterapeuter inom HSL

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte,
spridning av lärande exempel och en möjlighet att inspireras av varandra
över länet.
Målgrupp: Arbetsterapeuter inom de kommunala HSL-teamen
Tid: kl. 13.30-16.00
Sista anmälningsdag: 8/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverstraff-arbetsterapeuter-hsl-februari-22

17 februari

Autism på fördjupad nivå

Förkunskaper krävs för denna kurs, läs mer på forumcarpe.se.
Kursen ger fördjupad kunskap om autism liksom de vanligaste diagnoserna
för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till. Andra
teman är systematiskt arbete för att förebygga och minska utmanande bete-
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enden liksom strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde
på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes
delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden.
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 3/2
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/autism-fordjupad-niva-februari-22

17 februari

Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor, arbetssätt och metoder kopplade till VIP.
Denna gång tar vi bland annat upp det reviderade materialet. Eventuellt
medverkar Eskilstuna kommun.
Målgrupp: Utbildade gruppledare i VIP
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 3/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-VIP-februari-22

18 februari

Stereotypt självskadebeteende vid intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsningen baseras på aktuell forskning och kliniska erfarenheter av stereotypt självskadebeteende som förknippas med bland annat intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och Downs syndrom. Du
får kunskap om olika orsaker till beteendet liksom hur det kan bemötas och
behandlas.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden.

Forum Carpe
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS och yrkesfunktioner från
HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 4/2
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/stereotypt-sjalvskadebeteende-IF-februari-22

18 februari

Öppet nätverk musikskapande verksamheter

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande
exempel och en möjlighet att inspireras av varandra. Nätverksträffen blir en
förmiddag av workshopkaraktär om musikinstrumentet lyra, tillverkning av
regnrör, film- och ljudklipp.
Målgrupp: Medarbetare som arbetar med musik inom daglig verksamhet
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 11/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverk-musikskapande-februari-22

22 februari

Öppet nätverk för verksamhetsutvecklare

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor och lärande exempel på arbetssätt och metoder. När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om
du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp: Verksamhetsutvecklare eller motsvarande funktion
Tid: kl. 13.30-16.00
Sista anmälningsdag: 15/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-verksamhetsutvecklare-februari-2022
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24 februari

Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor och lärande exempel på arbetssätt och metoder.
När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket
eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp: Stödpedagoger och chefer
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 17/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-stodpedagoger-chefer-februari-22

25 februari

Öppet nätverk för arbetsterapeuter inom daglig verksamhet

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor och lärande exempel på arbetssätt och metoder.
Målgrupp: Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet
Tid: kl. 13.00-16.00
Sista anmälningsdag: 18/2
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-arbetsterapeuter-daglig-verksamhet

25 februari

Öppet nätverk konstskapande

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor och lärande exempel på arbetssätt och metoder.
Målgrupp: Medarbetare som arbetar med konstskapande
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 18/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverk-konstskapande-februari-2022

Forum Carpe

10 mars

Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande
exempel och en möjlighet att inspireras av varandra.
Målgrupp: Chefer, MAS och MAR
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 3/3
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverstraff-chefer-mas-mar-mars-2022

14 mars

Neuropsykiatri för handläggare

En utbildningsdag som ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dess konsekvenser vid möten, planering och behov av stöd i ett livsperspektiv. Andra teman är centrala begrepp som t.ex. theory of mind, exekutiva funktioner liksom samsjuklighet, beroende vs missbruk, lågaffektivt
bemötande och råd för mötesplanering. Utbildningsdagen innehåller en
kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppreflektioner.
Utbildare är George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning, som har lång
erfarenhet av arbete i specialistteam med fokus på svåra beteenden.
Målgrupp: Handläggare inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 28/2
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/neuropsykiatri-handlaggare-mars-2022

16 mars

Öppet nätverk för chefer inom daglig verksamhet

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande
exempel på arbetssätt och metoder samt en möjlighet att inspireras av varandra. Temat för näverksträffen är bland annat mötes- och arbetstider inom
daglig verksamhet.
Målgrupp: Chefer inom daglig verksamhet
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Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 9/3
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-chefer-daglig-verksamhet-mars-2022

24 mars

Öppet nätverk för enhetschefer inom socialpsykiatri

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande exempel på arbetssätt och metoder samt en möjlighet att inspireras av varandra. Temat för nätverksträffen är FINSAM-projektet IPS (Individual Placement
and Support) och sysselsättning integrerat i psykosvården med projektledaren Kristina Videla.
Målgrupp: Chefer inom socialpsykiatri
Tid: kl. 13.30-16.00
Sista anmälningsdag: 17/3
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-chefer-socialpsykiatri-mars-2022

29 mars

Kompetensombudsträff

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande exempel och en
möjlighet att inspireras av varandra. Träffens innehåll kommer att uppdateras på webbplatsen i länken nedan.
Målgrupp: Kompetensombud
Tid: kl. 13.00-16.00
Sista anmälningsdag: 22/3
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/kompetensombudstraff-mars-2022

31 mars

Självskadebeteende inom socialpsykiatri

En utbildningsdag om hur självskadebeteende kan se ut, orsaker till beteendet, stöd och bemötande. Dagens innehåll utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning liksom föreläsaren George Reins kliniska erfarenheter av självskadande beteende. George Rein är legitimerad psykolog med
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Forum Carpe
KBT-inriktning och har lång erfarenhet av problemskapande beteende
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri och HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 17/3
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/sjalvskadebeteende-socialpsykiatri-mars-2022

5 april

Rättshaveristiskt beteende

En heldagsföreläsning om kännetecken och orsaker till ett ’rättshaveristiskt
beteende’. Föreläsningen tar bland annat upp förhållningssätt och modeller
som lågaffektivt bemötande liksom hur man kan agera vid hot och våldsamma situationer ur ett rättsligt perspektiv.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden.
Målgrupp: Handläggare och chefer
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 22/3
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/rattshaveristiskt-beteende-april-2022

6 april

Öppet nätverk för utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen
och chefer som arbetar med modellen

Nätverket är en möjlighet att lyfta aktuella frågor och utbyta erfarenheter
om bland annat rollen som vägledare och chef. Under nätverksträffen tar vi
upp hur arbetet med Delaktighetsmodellen fungerar hos er, om modellen
och grundpelarna efterföljs, utmaningar och hur de kan hanteras.
Målgrupp: Utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen och chefer som arbetar med modellen
Tid: kl. 13.30-16.00
Sista anmälningsdag: 30/3
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-DMO-vagledare-chefer-april-2022

7 april

Social dokumentation - från teori till tillämpning

Tvådagarskurs som förtydligar det professionella uppdraget inom stöd till
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri och hur de olika
delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Du får bland annat
kunskap i lagar och direktiv för dokumentation liksom att skriva genomförandeplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatser.
Föreläsaren Johan Appel utbildar och handleder inom omsorgen och har
medverkat i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd; delaktighet och
inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014).
Målgrupp: Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation
Tid: 7/4 och 21/4 kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdatum: 24/3
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/social-dokumentation-fordjupad-niva-april-2022

8 april

Öppet nätverk för handläggare

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbye med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor och spridning av lärande exempel på arbetssätt och metoder.
Målgrupp: Handläggare inom LSS eller socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdatum: 1/4
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-handl%C3%A4ggare-april-2022

22 april

Lex Sarah

Föreläsningen tar bland annat upp lagar och direktiv som styr Lex Sarah,
medarbetares skyldigheter, förebyggande arbete, dokumentation och Lex
Maria. Föreläsningen innehåller även fallbeskrivningar med påföljder och
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tillsynsrapporter samt belyser Lex Sarah som en del av systematiskt kvalitetsarbete. Föreläsaren Marie Wedin är organisationskonsult, handledare i
personalgrupper inom socialtjänsten och vårdlärare med lång erfarenhet av
personalutveckling och kvalitetsarbete.
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans och socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 8/4
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/lex-sarah-forelasning-april-2022

25 april

Autism och neuropsykiatri – på grundläggande nivå

Tvådagarskurs som ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd
med eller utan intellektuell funktionsnedsättning samt andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Du får också lära dig olika strategier,
bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån
tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och
har lång erfarenhet av arbete i specialistteam med personer som har svåra
beteenden
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 11/4
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/Autism-NPF-grundlaggande-april

26 april

Professionellt medberoende

Utbildningsdagen belyser innebörden av begreppet professionellt medberoende, vilka uttryck det kan ta och hur det kan vändas till ett mer konstruktivt
förhållningssätt. Föreläsaren Magnus Carlsson är handledare och utbildare
i bland annat professionellt medberoende och har lång arbetserfarenhet av
beroendeproblematik.

Målgrupp: Handläggare, chefer och medarbetare inom socialpsykiatri
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 12/4
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/professionellt-medberoende-april-2022

12 maj

Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och
symtom hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra teman
som tas upp är beteendeproblematik, förebyggande insatser och stöd liksom
vikten av samverkan och professionellt bemötande.
Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har
lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra
beteenden
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 28/4
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/psykisk-ohalsa-if-maj-2022

13 maj

Trygg när döden närmar sig

En utbildningsdag som ger kunskap om de palliativa hörnstenarna i arbetet
med personer som omfattas av LSS. Du lär dig mer om palliativa förhållningssätt, vård, hur man kan prata om döden och möta närståendes frågor.
Föreläsarna Ingeli Simmross och Kerstin Witalis är sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län
Målgrupp: Medarbetare och chefer från boendesidan och HSL-teamen
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 29/4
Länk till mer information och anmälan:
Https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/trygg-nar-doden-narmar-sig-seminarium-maj-2022

Forum Carpe

16 maj

Autism på fördjupad nivå

Förkunskaper krävs för denna kurs, läs mer på forumcarpe.se.
Föreläsningen ger fördjupad kunskap om autism liksom de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till.
Andra teman är systematiskt arbete för att förebygga och minska utmanande
beteenden samt strategier, metoder och bemötande för att stödja
den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den
enskildes delaktighet. Föreläsaren George Rein är legitimerad psykolog med
KBT-inriktning och har lång erfarenhet av arbete med problemskapande
beteenden.
Målgrupp: Medarbetare inom LSS utförarverksamhet
Tid: kl. 09.00-16.00
Sista anmälningsdag: 2/5
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/autism-fordjupad-niva-maj-2022

19 maj

Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om
aktuella frågor kopplade till VIP och en möjlighet att dela med sig av arbetssätt och metoder. När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar
lyfta med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp: Utbildade gruppledare i VIP
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 12/5
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-gruppledare-vip-maj-2022

3 juni

Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte,
spridning av lärande exempel på arbetssätt och en möjlighet att inspireras av
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varandra.
När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket
eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Målgrupp: Stödpedagoger och chefer
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 27/5
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-stodpedagoger-chefer-juni-2022

10 juni

Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande
exempel och en möjlighet att få inspireras och lära av varandra. När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om
du vill dela med dig av något utvecklingsarbete..
Målgrupp: Chefer, MAS och MAR
Tid: kl. 09.00-12.00
Sista anmälningsdag: 3/6
Länk till mer information och anmälan:
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/natverkstraff-chefer-mas-mar-juni

Forum Carpe

kursblad våren 2022

Håll utkik i Forum Carpes
kalendarium!

Prenumerera på nyheter
från Forum Carpe!

Nya aktiviteter tillkommer och befintliga
aktiviteter kan ändras så håll dig uppdaterad
genom kalendariet på forumcarpe.se.

Gå till webbplatsen forumcarpe.se

Forum Carpes gymnasiekurser

våren 2022 hittar du i ett eget kursblad
och i kalendariet på forumcarpe.se

Följ Forum Carpe på facebook

Klicka på rubriken till valfri nyhet.
Längst ned på nyhetssidan finns ett
blått fält där du fyller i din e-postadress
och klickar på Prenumerera.
Du får sedan ett mejl till din e-postadress
där du bekräftar din prenumeration.

Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholm stad
och kommuner i länet kring kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet.
Administrativt ansvarig för
Forum Carpe är Stockholms stad.

