Gymnasiekurser
Hösten 2021
1/9 Specialpedagogik 2 (100 gp)

Specialpedagogik 2 ger fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för
människor med funktionsnedsättningar liksom förmåga att arbeta utifrån lagar och
styrdokument för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. Du får lära dig mer om hur olika verksamheter har vuxit fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har
idag. En annan viktig aspekt av kursen är kommunikation och interaktion i samarbete
och möten med människor. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och var tidigare en del av Vård- och omsorgsprogrammet.
Kurskostnaden på 4 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Kursen startar 1 september kl. 9-16 och fortsätter under totalt tio onsdagar. Sista
kurstillfället är onsdag 3 november.
Målgrupp Medarbetare som har läst kursen utvecklingsstörning/funktionshinder
(Omvårdnadsprogrammet) eller Människor i behov av stöd (Barn- och fritidsprogrammet), Specialpedagogik 1 eller har motsvarande kunskaper samt erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 6/8 via webbplatsen forumcarpe.se

1/10 Psykiatri 1 (100 gp)

Kursen ger kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och bidrar till att du
utvecklar förmåga att kommunicera och möta huvudpersoner med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Du lär dig mer om livsvärdens betydelse för
uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda
människors möjlighet att påverka den. Kursen ökar också medvetenheten om de
fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar.
Kurskostnaden på 4 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Kursen startar 1 oktober kl. 9-16 och fortsätter under totalt totalt tio fredagar.
Sista kurstillfället är fredag den 3 december.
Målgrupp Medarbetare som saknar grundläggande utbildning inom psykiatri men
har erfarenhet av området genom sitt yrke.
Anmälan Senast 3/9 via webbplatsen forumcarpe.se

9/9 Socialpedagogik 1 (100 gp)

I kursen socialpedagogik betonas omsorgen för personerna som är i behov av stöd
och service från samhället. Du får kunskap om empatins betydelse i relationen
mellan den som ger stöd och den som tar emot. Att visa omsorg innebär att man
utför uppgifter med en känsla av förståelse, inlevelse och engagemang. Hur dessa
arbetsuppgifter ska utföras beror på varje enskild individs förmåga, behov och
önskemål. Kursen ger kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning
och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.
Kurskostnaden på 4 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Kursen startar 9 september, kl. 9-16 och fortsätter under totalt tio torsdagar. Sista
kurstillfället är torsdag den 11 november.
Målgrupp Medarbetare inom LSS eller socialpsykiatrin
Anmälan Senast 12/8 via webbplatsen forumcarpe.se

15/10 Specialpedagogik 1 (100 gp)

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess kon¬sekvenser. Kursen ger även kunskaper om samhällets olika insatser för människor
med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik behandlas också i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande
kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva, kommunikativa
och taktila hjälpmedel liksom förflyttningshjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och
fritidsprogrammet och var tidigare en del av Vård- och omsorgsprogrammet.
Kurskostnaden på 4 000 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Kursen startar 15 oktober kl. 9-16 och fortsätter under totalt tio fredagar. Sista
kurstillfället är fredag 17 december.
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 17/9 via webbplatsen forumcarpe.se

Forum Carpe Gymnasiekurser hösten 2021
16/11 Pedagogiskt ledarskap (100 gp)

Det professionella förhållningssättet är centralt i arbetet inom verksamheterna för personer med
funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig till både personer med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på ett yrkesmässigt sätt. Genom att ha kunskaper om vad som
sker i grupper och vid möten med andra människor, kan medarbetare se både den egna och andras
roll i sammanhangen. Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om olika typer av ledarskap. Du
får också kunskap om vilken betydelse ledaren har för att inspirera och motivera till deltagande och
delaktighet inom yrkesområdet. Ett mål med kursen är att ge kunskaper om grupper och
grupprocesser och hur detta påverkar ledaren, individen och gruppen. Du får diskutera och lyfta
fram det pedagogiska förhållningssättet i arbetet.
Kurskostnad 4 000 kr/kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare
Tid Kursen startar 16 november kl. 9-16 och fortsätter under totalt tio tisdagar. Sista kurstillfället är
tisdag 25 januari 2022, kursuppehåll v. 52, 29 december.
Målgrupp Medarbetare utan utbildning med yrkeserfarenhet inom funktionshinderområdet
Anmälan Senast 19/10 via webbplatsen forumcarpe.se

Inom kort publiceras hela höstens utbud av seminarier, föreläsningar, kurser och nätverk i kalendariet på Forum Carpes webbplats. Som alltid går det bra att anmäla sig så
fort en aktivitet är publicerad. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på nyheter
från Forum Carpes webbplats. Så här enkelt påbörjar du en nyhetsprenumeration:
•
•
•

Gå till Forum Carpes webbplats
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. Klart!

Följ Forum Carpe på Facebook

https://www.facebook.com/ForumCarpe

På grund av pandemisituationen är det i
nuläget inte klart om kurserna kommer att
genomföras digitalt eller i fysisk form. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och uppdaterar informationen i kalendariet på
Forum Carpes webbplats så fort vi vet vilken
form som blir aktuell.

