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Gymnasiekurser
våren 2020

31/1 Specialpedagogik 1 (100 gp)

25/3 Pedagogiskt ledarskap (100 gp)

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. 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 i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande
kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva hjälpmedel,
kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel.
Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera
att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Hur det går
till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart dagarna du är vid KUI.
Innehåll:
Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, specialpedagogiska teorier och begrepp, kommunikation, stöd och hjälpmedel, professionellt förhållningssätt, planering, genomförande och utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter
Kurskostnaden på 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
OBS! Har du tidigare läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen ”Utvecklingsstörning/ funktionshinder”, eller Barn och fritidsprogrammet med den
valbara kursen ”Människor i behov av stöd” ska du inte gå den här kursen.
Tid Startar fredag 31/1, sedan en dag i veckan i totalt tio veckor. Sista dagen är
fredag 3/4.
Plats KompetensUtvecklingsInstitutet, Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Stockholm
Målgrupp Medarbetare som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet, men har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 10/1 på www.forumcarpe.se

Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig
till både personer med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på
et 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 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.
Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera
att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Hur det går
till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart dagarna du är vid KUI.
Innehåll:
Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier, hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren, ledarskap ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv, ledarskap vid konflikter samt konflikthantering, planering,
genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter, interaktion och
kommunikation i samarbete och möten med människor.
Kurskostnaden på 3 500 kr/kursplats bekostas av respektive arbetsgivare.
Tid Startar onsdag 25/3 , sedan en dag i veckan i totalt tio veckor. Sista dagen är
onsdag 28/5.
Plats KompetensUtvecklingsInstitutet, Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Stockholm
Målgrupp Medarbetare som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet, men har erfarenhet av yrket.
Anmälan Senast 21/2 på www.forumcarpe.se

Forum Carpe

gymnasiekurser våren 2020

Letar du efter
andra kurser och
föreläsningar?
Håll ut! Just nu jobbas det för fullt med att färdigställa kursbladet för resten av vårterminen 2020. Precis
som vanligt är det möjligt att anmäla sig till alla vårens
aktiviteter så fort de släpps. Så missa inte att hålla dig
uppdaterad på hemsidan och på Facebook för att se
till att du får plats på det som just du vill lära dig mer!

Du har väl inte missat att du kan
prenumerera på nyheter från
Forum Carpe?
Om du prenumererar får du ett mejl varje gång en ny nyhet
läggs upp. Då missar du inget viktigt som händer i forumet!
Så här gör du
1. Gå in på en nyhet. Du hittar dem på startsidan på
forumcarpe.se
2. Längst ner i nyhetsinlägget hittar du en ruta där du kan
fylla i din mejladress för att prenumerera.
3. Bekräfta din prenumeration
genom att klicka på länken i
det mejl som skickas till din
inkorg.
4. Klart!

Håll alltid utkik i kalendariet!
Aktiviteter kan tillkomma eller ändras, så se till att
vara uppdaterad. Bäst översikt får du om du håller koll
på kalendariet på hemsidan. Du hittar det enklast via
puffen på förstasidan.
Vi lägger även upp förändringar på vår facebooksida.

forumcarpe.se

facebook.com/forumcarpe

