Handledarutbildningens innehåll:
•
Forma er pusselbit i samhällsbilden
•
Hur förbereder man sig
•
Handledarens roll
•
Att tänka på vid introduktionen                                                                                                               
•
Arbetsförmåga och funktionshinder
•
Bemötande och uppföljningar
•
Stöd till er som arbetsgivare
•
Kom-ihåg-listor och mallar
•
Tips för den som vill fördjupa sin kunskap

För dig och din personal

HANDLEDARUTBILDNING
- bli en guide på jobbet

VÄLKOMMEN med er anmälan!
Utbildningen ges på flera olika platser och datum under
hösten 2018. För aktuella datum, tider, platser och
anmälningsformulär till Handledarutbildningen besök
hemsidan: www.samverkanvg.se/handledarutbildning

Er kontakt:
Gunilla Hell Bellman
Sjuhärads samordningsförbund
gunilla.hell.bellman@sjusam.se
0768 – 56 82 26

POINT
Påverkan · Offentligt · Ideellt · Näringsliv · Tillsammans

Projektet POINT inom Sjuhärads samordningsförbund erbjuder en
kostnadsfri endagsutbildning i hur man handleder praktikanter och
nyanställda på arbetsplatsen.

Handledarutbildning  - till nytta för alla!
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et finns människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara ungdomar som hoppat av gymnasiet,
personer med utländsk bakgrund eller människor med någon form av
nedsättning, synlig eller osynlig. De utgör en dold resurs.

om arbetsgivare har du möjlighet att ge människor en chans till
viktig erfarenhet och lärande samtidigt som du både vinner något
till arbetsplatsen och bidrar till samhällsnyttan. Ett sätt att göra det är att
ta emot en eller flera personer för arbetsträning, praktik eller anställning
med eventuellt stöd.
juhärads samordningsförbund och projekt POINT, ger stöd för
att människor ska komma i arbete. Arbetsträning och prova-påjobb är viktiga delar för att personerna ska både utforska och stärka
sin arbetsförmåga och hitta sin väg mot arbete. Vi arbetar för en
inkluderande arbetsmarknad, där alla bidrar efter förmåga och varje
individs resurser tas till vara.

A

tt ta emot personer i arbetsträning eller praktik ger möjlighet till
nya ögon på den egna verksamheten och kan bidra till utveckling
för både organisationen och medarbetarna i stort, förutom det unika i
att se en människa växa och utvecklas på er arbetsplats!

Er verksamhet är en
viktig pusselbit för
både individen och
samhället.

ör att underlätta för dig som arbetsgivare erbjuder vi en
kostnadsfri utbildning i hur man möter människor som behöver
lite extra omsorg. Och lär ut mer om hur detta kan bli en ”win-win”
situation för alla.
lla medarbetare mår bra av en god introduktion till sitt arbete.
Det gäller i ännu högre grad för personer som inte arbetat på
länge. Handledarutbildningen ger verktyg för att förstärka den goda
introduktionen och medarbetarskapet i er verksamhet.
tt delta i utbildningen innebär inga förpliktelser eller löften om
att ta emot en praktikant. Det bidrar däremot till att rusta er
verksamhet och ger er ett bättre utgångsläge. Utbildningen varvar
föresläsningar, filmer, reflektionsövningar och frågestunder. Lättare
lunch och fika ingår.

V

i delar gärna med oss av den kunskap vi har. Det är också viktigt
att de som deltar i utbildningen får dela sina egna erfarenheter
med varandra. Tillsammans lär vi oss mer om hur vi stöttar människor
till arbete.

Det kan bli en av dina bästa investeringar någonsin!

Välkommen med
er anmälan!
www.samverkanvg.se/
handledarutbildning

