SOCIALOMRÅDET
KOMPONENT

Kurser og uddannelser 2021

Kompetenceudvikling inden for det sociale område:
børn og unge og det specialiserede voksenområde
– med snitflader til andre fagområder.

komponent.dk

Socialområdet 2021

Komponents tilbud til dig, der arbejder på
det specialiserede socialområde
Komponent understøtter og styrker din faglige udvikling og udviklingen i din organisation. I dette katalog finder
du de kurser og uddannelser, vi har klar til dig, der arbejder på det sociale område (klik på det enkelte forløb for
at læse mere). Der kommer løbende nye kurser til, så hold dig orienteret på komponent.dk eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på komponent.dk/nyhedsbreve. Du kan også finde en altid opdateret kursusliste for dit fagområde via
nedenstående links:
Se forløb på det specialiserede voksenområde på cok.dk/voksne
Se forløb på det specialiserede børne- og ungeområde på cok.dk/børn-og-unge
Husk, at du kan hente langt de fleste af vores forløb hjem i egen organisation, hvor I opnår fælles viden og kompetencer og styrker det interne samarbejde.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne, eller hvis du har en god idé eller konkrete forslag til nye kurser,
temadage og forløb.
Vi glæder os til at se dig til praksisnær kompetenceudvikling fra efteråret 2021.

Kontakt
Bjarne Richter Bjelke
Chefkonsulent
T: 8779 6332
E: brb@komponent.dk
Lene Hausted
Chefkonsulent
T: 8779 6323
E: leha@komponent.dk
Kristoffer Nohrs
Konsulent
T: 8779 6385
E: kn@komponent.dk

GARANTI FOR DELTAGELSE
Du kan trygt tilmelde dig et kursus hos Komponent. På en række af vores kurser har vi en deltagelsesgaranti, som giver dig sikkerhed for, at du
kan deltage online i det kursus, du har tilmeldt dig,
hvis du ikke har mulighed for at deltage fysisk på
grund af covid-19 restriktioner. Undervisningen vil
så vidt muligt blive tilpasset, så du får et optimalt
udbytte via skærm, selv om du ikke kan deltage i
undervisningslokalet. Læs mere på vores hjemmeside, hvor det fremgår af kursusbeskrivelserne, om
kurset er omfattet af deltagelsesgarantien.
Læs mere på cok.dk/deltagelsesgaranti

Socialområdet 2021

Børn og unge

Rusmiddelproblemer i familieperspektiv
Få grundlæggende viden om familier, hvori der er rusmiddelproblemer samt introduktion til tilgange og samtaleteknikker - to dage med norske Frid A. Hansen.

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud
Om magt, afmagt, lovligt nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud. Gennem juridiske og pædagogiske briller får du et nyt blik på, hvad du må og ikke må
samt inspiration til nye løsningsmodeller og strategier til
situationer med uadreagerende børn.

Børn og unge med medfødt alkoholskade
Bliv klogere på de udfordringer, som børn og unge med
medfødt alkoholskade kan møde i livet som nyfødte, små
børn, større børn, unge og voksne og bliv klædt på til at
møde og hjælpe dem til at opnå deres potentiale i livet.

Aktuelle kurser

04.11.2021 | Aarhus

03.-04.11.2021 | København

23.09.2021 | Herlev

Trivselslinealen i DUBU
Lær at anvende trivselslinealen i dit daglige arbejde sammen med borgere og samarbejdspartnere. Du får en
grundig indføring i, hvordan du i DUBU bruger trivselslinealen til måling af progression, herunder anvende
aldersopdelte områder.

Grunduddannelse i den motiverende samtale med unge
Få kompetencerne, som gør dig i stand til at arbejde med
MI-samtaler i egen praksis, så du kan hjælpe unge med at
skabe forandringer og genvinde troen og motivationen for
uddannelse eller job.

Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet
Få styr på reglerne for, hvem der skal betale og hvem der
skal handle. Med dette forløb får du både overblik og
dybdegående viden, så di kan sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion.

Styrk ungeindsatsen gennem indblik i tværgående lovgivning
Vil du hjælpe med at forenkle og styrke indsatsen over for
unger, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen?
Her får du et grundigt indblik i alle relevante lovgivninger, som berører unge.

04.11.2021 | Næstved

22.-23.09.2021 | Vejle

Angst hos børn og unge
Lær at genkende og forstå angst hos børn og unge samt få
inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe
børn og unge mod et mindre angststyret liv.
11.11.2021 | Aarhus

Unge og stress
Undersøgelser viser, at flere unge oplever symptomer
på stress. Få nye handlemuligheder i forhold til at støtte
unge til f.eks. at blive i uddannelse og job.
11.11.2021 | Odense

Unges exit fra grupperelateret kriminalitet
En temadag om unge involveret i grupperelateret kriminalitet, exit og metoder i arbejdet med kriminalitetstruede
unge.
11.11.2021 | Online

Start 07.10.2021 | Aarhus

01.11.2021 | Online

NATUREN I SOCIALT ARBEJDE
Komponent samarbejder med Skovskolen under Københavns Universitet om fire nye kurser,
hvor anvendelsen af naturen i socialt arbejde er
i centrum. I corona-årene er det blevet tydeligt,
hvor meget værdi der ligger i at være i naturen, og
det gælder også, og måske især, i sociale indsatser,
hvor der også kobles til et sundheds- og forebyggelsesperspektiv. Gør mere i naturen og lær hvordan
med disse kurser, som både er for børn/unge- og
voksenområdet.
Se mere på cok.dk/natur
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”

Det har været enormt givende at få repeteret, at forhandling dybest set handler om at finde den rigtige sammenhæng mellem borgerens behov, tilbuddets indsats og den takst, vi
betaler. Kurset gav også gode muligheder for at træne forhandling ved hjælp af nogle gode
cases, for selvom man kan lære meget gennem teori, er det først, når man har prøvet det,
at det for alvor sætter sig fast.”
Torben Frederiksen, deltager på Forhandling for myndighedsrådgivere

Er du medlem af børn- og ungeudvalget?
Ønsker du at være bedre rustet, når I træffer de mest
indgribende afgørelser over for børn og unge? Du har nu
muligheden for en grundig indføring i det juridiske grundlag for udvalgets arbejde.

18.11.2021 | Aarhus

Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd
For pædagogiske medarbejdere på botilbud, familiebehandlere og andre, som arbejder med børn og unge med seksuelt
bekymrende adfærd.

Sorgreaktioner hos børn og unge – og veje til støtte
Få indblik i børn og unges reaktionsmønstre og sorgreaktioner i forbindelse med voldsomme livsforandringer, når et
nærtstående familiemedlem er alvorligt syg og døende eller
er død.

Datoer offentliggøres snarest

Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager
På kurset får du inspiration til at hjælpe skilsmissefamilier, så skilsmissen ikke resulterer i langvarig krig mellem
forældrene.

04.11.2021 | Odense

16.09.2021 | Aarhus

Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn
Har du jævnligt med for tidligt fødte børn at gøre? Og kan
du være i tvivl om deres behov? Her er chancen for at få
værdifuld indsigt – med både pædagogiske og administrative briller.

Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge
Få ny viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge
en omkostningseffektiv styring af det specialiserede socialområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og
holder budgettet.

03.11.2021 | Aarhus

FAGLIG OG ØKONOMISK
STYRING AF SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET
Få viden og inspiration til, hvordan I kan tilrettelægge en styring, der understøtter jeres målsætninger. 2. december 2021 i Kolding.
Se mere på cok.dk/styring-specialundervisning
Temadag om mødet med den skilte familie
Få indsigt i de faktuelle forhold omkring skilsmissen,
forældrenes proces op til, under og efter skilsmissen samt
viden om børnenes typiske følelser og perspektiver på deres
forældres brud.
11.10.2021 i Herlev | 25.11.2021 i Aarhus

At tale med børn – børnesamtalen efter servicelovens § 48
Inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen er et
lovkrav, som kræver dygtige sagsbehandlere, der mestrer
kunsten at afholde gode børnesamtaler.

Start 09.11.2021 | Odense

Start 05.10.2021 | Kolding

Håndtering af nær-akutte og akutte sager på det specialiserede børn- og ungeområde
Få en grundig indføring i akutbegrebet i Serviceloven og
indblik i, hvordan du skaber fremdrift i næsten akutte
sager ved at forstå anvendelsesområdet for nær-akutte
sager. Koblet med viden om brugen af undtagelsesbestemmelserne på lovlig og relevante måder.
02.11.2021 | Online

Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og
specialpædagogisk bistand
Få større klarhed over lovgrundlaget omkring børn med
særlige behov. Vi ser på intentionerne bag lovgivningen,
diskuterer sektoransvarsprincippet, de forvaltningsretlige
regler og dykker ned i konkrete problemstillinger.
11.11.2021 i Herlev | 18.11.2021 i Aarhus

Ledelsestilsyn på det specialiserede børn- og ungeområde
Praksisnær temadag for faglige koordinatorer, teamledere,
afdelingsledere, konsulenter og andre med interesse for
ledelsestilsyn.
11.11.2021 | Aarhus
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Aktuelle kurser

Voksne
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Formålet med kurset er at give dig større indsigt i magtanvendelse i socialt og pædagogisk arbejde med borgere
med betydelige, psykiske funktionsnedsættelser. Vægten
bliver lagt på de former for magtanvendelse, lovgivningen
giver hjemmel til.
09.09.2021 | Odense

Botilbud til voksne – lovgivning og bevilling efter
§§107/108
Bliv klogere på borformerne til voksne med funktionsnedsættelser og forskellene mellem tilbudstyper. Vi
kommer forbi reglerne om fx frit valg, Tilbudsportalen,
egenbetaling, lejerettigheder og klageadgang.
15.11.2021 | Odense

Grundlæggende myndighedssagsbehandling på voksenområdet – helhed og kvalitet
Denne uddannelse giver dig en grundig indføring i de
grundlæggende sagsbehandlingsregler, et overblik over
Servicelovens bestemmelser på hele voksenområdet samt
en forståelse for de aktuelle udviklinger på området.
Start 27.10.2021 | Odense

BEDRE BORGERDIALOG
Komponent understøtter kommunen i at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgernes
tilfredshed med kommunen. Bedre Borgerdialog
styrker indsatsen med at nå de strategiske målsætninger for kommunens borgerbetjening samtidig
med, at I styrker medarbejdernes samarbejdsmuskel og øger trivslen.
Læs mere på cok.dk/bedreborgerdialog

INSPIRATION TIL BORGERENS
EGEN HANDLEPLAN
Komponent og VIVE har i 2017-2020 faciliteret fire
kommuners arbejde med at styrke involveringen og
borgernes ejerskab i handleplansarbejdet støttet af
VELUX FONDEN. Kommunerne arbejdede med
praksisnær metodeudvikling, og det kom der en
inspirationsside ud af og fire små film med anvendelige pointer.
Læs mere på cok.dk/liv-drømme

Forhandling for myndighedsrådgivere
Formålet er at give myndighedsrådgivere værktøjer til at
forhandle med sociale tilbud på professionel, og i højere
grad sikre sammenhæng mellem borgernes behov og takst
i hver enkelt sag.
Start 28.09.2021 | Aarhus

Forhandling for botilbudsledere
Formålet er at gøre botilbudsledere i stand til at forhandle med myndigheden på både professionel og kompetent
vis, så der sikres en sammenhæng mellem borgernes behov
og takst i hver enkelt sag.
Start 02.11.2021 | Aarhus

Servicelovens §§ 95-96 – visitation, overgang fra barn til
voksen og snitflader
Få bedre forudsætninger for at indgå i visitationen, bevilling, opfølgning og i det brede flerfaglige samarbejde
– fokus på dokumentation, opfølgning og revurdering og
helhedsorienteret sagsbehandling over to dage.
23.11.2021 | Odense

Merudgifter for viderekomne – Servicelovens § 100
Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig
og BPA-ordninger mv., og som del af den samlede løsning
på tværs af forvaltninger.
11.11.2021 | Odense
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Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
Vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale,
og hvem der skal handle? Med dette forløb får du både
overblik og dybdegående viden om reglerne på området.
02.-03.11.2021 | Vejle

Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad,
hvordan?
Få et fundament af viden om, hvad FIT egentlig er, og
hvordan I kan arbejde med FIT. Til denne introdag kommer vi altså ind på hvorfor, hvad og hvordan i forhold til
metoden.

22.09.2021 | Odense

CTI – Critical Time Intervention
Få en grundig gennemgang af CTI, det metodiske grundlag, manualen, de tre faser og kerneelementerne. Vi ser
også på, hvordan CTI kan omsættes i praksis i din hverdag.
28.-29.09.2021 | Aarhus

Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde - voksne
Få ny viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge
en omkostningseffektiv styring af det specialiserede socialområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og
holder budgettet.
Start 30.08.2021 | Kolding

Træning og helhedsorientering – en del af indsatsen i serviceloven og beskæftigelsesloven
Bliv skarp på lovgrundlaget og på, hvordan I sikrer en
tværgående træningsindsats og borgerens deltagelse og
selvhjulpenhed.

GIV DIG SELV TID TIL FAGLIG
FORDYBELSE – TAG MED PÅ
ÅRSMØDE I 2021
Komponent afholder hvert år en række årsmøder
for kommunale medarbejdere på forskellige fagområder. Årsmøderne afholdes over flere dage og
fokuserer på aktuel faglig viden, erfaringsudveksling og inspiration med tid til netværksdannelse på
tværs af kommuner.
Folkeskolen – den administrative medarbejders
faglige og personlige udvikling
13.-15.09.2021 | Middelfart

Fagligt årsmøde for den centrale pladsanvisning
15.-16.09.2021 | Odense

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere på
familieområdet
08.-09.09.2021 | Odense

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere på
dagtilbudsområdet
29.-30.09.2021 | Odense

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere
ved PPR
22.-23.09.2021 | Odense

15.09.2021 | Odense

Fagligt årsmøde for kontaktpersoner i den sammenhængende ungeindsats

Lov-kursus om Én plan – en helhedsorienteret indsats
sammen med borgeren
Bliv klogere på, hvad de forskellige love siger om fx én
plan, helhedsorientering, inddragelse af borgeren, og på
hvordan hænger lovene sammen.

30.-31.08.2021 | Odense

16.11.2021

| Aarhus

Fagligt årsmøde for sundhedsadministrative medarbejdere
13.-14.10.2021 | Odense
Læs mere på cok.dk/aarsmøder
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NEURODAGEN 2021
Komponent og Socialstyrelsen inviterer til Neurodagen den 26..oktober. På konferencen er der højt
til loftet, fokus på krydsfeltet mellem det biologiske, det sociale og det psykologiske i socialt arbejde
og på vores forståelser af hjernen, af neurologi og
disses betydning for vores arbejde på fx hjerneskade- og handicapområdet og i psykiatrien.
Læs mere på cok.dk/neurodagen

Hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og
113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)
Få styr på det juridiske fundament og sagsbehandlingens
forløb i praksis. Vi veksler mellem teori og praksis, og du
får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut.

21.-22.09.2021| Odense

Hjælpemidler til børn og unge med handicap – Servicelovens §§ 112 og 113
Få en grundig gennemgang af SEL §§ 112 og 113. Vi sætter
bl.a. fokus på samarbejdet med barnet/den unge og forældrene, ligesom vi ser på forberedelse af overgangen fra
barn til voksen og ny lovgivningen på området.
12.10.2021 | Online

Aktuelle kurser

Hjælpemiddelområdet
Bevilling af hjælpemidler servicelovens §§ 112 og 113
(kropsbårne/ personlige hjælpemidler) – let øvede
Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering
på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling
på hjælpemiddelområdet.
01.-02.11.2021 | Odense

Bevilling af hjælpemidler servicelovens §§ 112 og 113
(kropsbårne/ personlige hjælpemidler) – erfarne
Kurset har til formål at give dig mulighed for at arbejde i
dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet.
05.-06.10.2021| Odense

Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning efter
servicelovens §114
Todages kursus om både det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis.
27.-28.10.2021 | Odense

Boligindretning og boligskift efter servicelovens § 116
Her lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis i relation til boligindretning
og -skift.
07.-08.09.2021| Odense

Se mere på cok.dk/hjælpemidler

ANALYSE PÅ SOCIALOMRÅDET
Kommunerne oplever generelt udfordringer med at
kunne holde budgetterne på socialområdet, og der
er ikke altid åbenlyse forklaringer.
I den forbindelse kan Komponent lave en skarp
analyse med fokus på de udgiftsdrivende faktorer,
mulige råderum og handlemuligheder. Analyserne
indeholder ofte en god kombination af kvalitativ
data, såsom interviews og workshops, samt kvantitativ data, såsom demografi-, kapacitets- og indsatsanalyser.
Fælles for tilgangen er, at der kigges på bedre styring, en mere effektiv forebyggelse, stærkere faglig
ledelse eller inspiration til arbejdet med sociale
investeringer.
Kontakt os og hør mere om analyse og rådgivning:
Maibritt Kuszon
Chefkonsulent
T: 2966 6280
E: maku@komponent.dk

Anne Rovsing
Chefkonsulent
T: 2966 6360
anro@komponent.dk
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”

Som ambassadør har jeg lært at spotte en funktionel lidelse og at møde mennesket bag
med forståelse. Samtidig har jeg fået redskaberne til at udvikle undervisningsforløb til
målgruppen og styrket min evne til at formidle viden om de funktionelle lidelser til kollegaer og samarbejdspartnere som f.eks. arbejdsgivere eller inden for sundhedsvæsenet.”
Dorthe Meldgård Madsen, Holstebro Kommune, ambassadør for funktionelle lidelser

BEDRE TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE: RELATIONEL KAPACITET
Styrk jeres organisatoriske sammenhængskraft og
løft kvaliteten i de komplekse sager ved hjælp af
Relationel Kapacitet – en konkret metode til at
lede og arbejde med sammenhæng omkring sager
og temaer med mange involvererede aktører.
Se mere på cok.dk/tværgående-samarbejde

Aktuelle kurser

Fokus på sundhed
Borgerfokus på sociale bosteder – mellem service- og
sundhedslov
To dage med viden om gråzoner og snitflader på service- og
sundhedsloven, så du kan overholde loven og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette
fagpersoner.
06.-07.10.2021 | Middelfart

DPSD i kommunen – grundlæggende kursus for dig, der
er ny i patientsikkerhedsarbejdet
Grundlæggende introduktion til arbejdet Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Du bliver også skarp på, hvad
UTH kan og skal bruges til, hvad den skal indeholde, og
hvad du skal sikre dig i sagsbehandlingen.
07.09.2021 | Aarhus

Ældre og alkohol – viden og samtaleteknik
Mange ældre mennesker har et risikabelt eller skadeligt
alkoholforbrug. Her kan du lærer mere om ældres alkoholforbrug samt metoder til at samtale om forbruget.
03.11.2021 | Odense

DPSD i kommunen – for den erfarne risikomanager
Lær at udarbejde og udsende rapporter, der sikrer læring
og kvalitet i patientsikkerhedsarbejdet. Målgruppen er
sundhedspersonale med funktion som risikomanager/ kvalitetsansvarlig eller lignende funktioner i kommunen.
15.09.2021 | Aarhus

Fælles Sprog III kursus
For af sikre en ensartet implementering af FSIII-metoden,
har KL uddannet 150 instruktører og udviklet e-læringsmateriale for at etablere et fundament for forståelse og
anvendelse af FSIII-metoden. KL’s uddannelseskonsulenter, som har uddannet FSIII-Instruktører, og Komponent
har i samarbejde udviklet et todages kursus ud fra indholdet i instruktøruddannelsen.

SUNDHED I SOCIALE TILBUD
Komponent inviterer igen til den nationale konference: Sundhed i sociale tilbud den 9. november i
Odense. Konferencen vil inspirere gennem formidling af ny viden på området, præsentation af konkrete tilgange og erfaringer samt en fælles udforskning af de mange facetter omkring det tværfaglige
samarbejde, som er i spil omkring det sociale og det
sundhedsfaglige felt.
Se cok.dk/sundhed-i-sociale-tilbud
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Onlinekursus i funktionelle lidelser
Få indsigt i aktuel evidensbaseret viden om funktionelle
lidelser. Du får konkrete redskaber til at spotte og håndtere
borgere/patienter med funktionelle lidelser.

KURSUS I VUM 2.0 OG FFB
(FÆLLES FAGLIGE BEGREBER)

Funktionelle lidelser –
bliv klædt på til en ambassadørposition
Landets førende eksperter formidler den nyeste evidensbaserede viden om funktionelle lidelser. Du opkvalificerer
dig fra fagperson til ambassadør, så du kan understøtte
vidensdeling om funktionelle lidelser i din organisation
og til samarbejdspartnere. Du tilbydes også at blive en del
af ambassadørnetværket.

VUM2.0/FFB begynder at tage fart i kommunal
sagsbehandling i 2021. Lær at bruge metoden sammen, stil spørgsmål og få praktisk kendskab til de
nye elementer, så I kan implementere VUM 2.0 og
FFB. Komponent har sammen med KL og Socialstyrelsen uddannet et nationalt underviserkorps,
der står på spring. Kursus i egen organisation eller
åbent kursus hos Komponent for individuelle
tilmeldinger.

09.09.2021 | Online

29.-30.11.2021 | Odense

Sorgforståelse og -støttesamtaler i arbejdet med voksne og
ældre efterladte
Få større indblik i og viden om sorgforståelse, sorgreaktioner, sorgstøtte og henvisningsmuligheder og bliv klædt
på til sorgstøttesamtaler med voksne og ældre efterladte.
08.-09.09.2021 | Aarhus

Driftsledelse på ældre- og sundhedsområdet
Læringsforløb over fire dage med ny viden om drift, styring
og ledelse på ældre- og sundhedsområdet - med konkrete
bud på, hvordan du kan optimere, effektivisere og kvalitetsudvikle i samarbejde med medarbejderne.
Start 07.09.2021 | Aarhus

Konsekvenser ved overforbrug af alkohol
Viden om risici, skadeseffekter og konsekvenser ved et
overforbrug af alkohol – og veje til at motivere borgere til
forandring gennem bevidsthed og eventuel behandling.
17.11.2021 | Online

Læs mere på cok.dk/vum-ffb
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Kompetencegivende
uddannelser
Den Motiverende Samtale (10 ECTS)
På modulet udvikler du dine handlekompetencer i forhold til at gennemføre og lede samtaler, som fremmer den
enkeltes motivation, ansvarlighed og delagtighed i egen
forandring, læring eller udvikling. Modul på diplomniveau.
Start august 2021

Den Offentlige Proceslederuddannelse®
(Mulighed for 5 ECTS)
Komponents proceslederuddannelse uddanner handlekraftige procesledere til at designe og facilitere udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer.
Start august 2021

Beskæftigelsesområdet – den borgerrettede indsats
(10 ECTS)
Få konkrete redskaber, metoder og træning i at håndtere
og lykkes endnu bedre i kontakten med borgeren – også
når den bliver konfliktfyldt. Modul på akademiniveau.

Start august 2021

Supervisoruddannelsen (15 ECTS)
I samarbejde med DFTI – Dansk Familieterapeutisk
Institut – udbyder vi den populære 1-årige supervisoruddannelse.
Start august 2021

Den Offentlige Projektlederuddannelse®
(Mulighed for 10 ECTS)
Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer, som arbejder eller forventer at skulle arbejde
med projektledelse.
Start september og november 2021

Casemanageruddannelsen (10 ECTS)
Få metoder og værktøjer til succesfuld implementering af
en helhedsorienteret indsats. 4x2 dages casemanageruddannelse for dig, der arbejder med borgere med komplekse problemer.
Start august 2021

Social teori (10 ECTS)
Bliv skarp på sagsbehandlerens rolle i forhold til borgerne
og lær at handle indenfor de aktuelle politiske, økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde. Modul på
akademiniveau.
Start august 2021

SØG KOMPETENCEMIDLER TIL
DIN UDDANNELSE
De tre offentlige kompetencefonde giver hvert år
nye muligheder for relevant og udbytterig efter- og
videreuddannelse til dig, der arbejder i kommune,
region eller stat.
Læs mere på cok.dk/kompetencefonden
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”

Med forløbet fik jeg virkelig åbnet øjnene op for at se projektet som agilt og systematisk.
Jeg havde måske et underbevidst ønske om, at der fandtes en fast linje, struktur og milepæl for at gennemføre projekter – men det er selvfølgelig en illusion. I stedet er jeg blevet
mere handlekraftig, og jeg har opnået kompetencer, der gør det muligt at legitimere min
viden, planlægge i etaper og justere løbende.”
Sarah Kidmose Hansen, deltager på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Kompetenceudvikling i
socialpsykiatrien
Komponent leverer to kursusområder i Socialstyrelsens
program for kompetenceudvikling i socialpsykiatrien
2020-2022 og administrerer det samlede katalog. Der er
løbende tilmelding i programmet.
Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
- videnskursus og praksiskursus

UDDANNELSE I OFFENTLIG
AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING
Sundhedsstyrelsen og Komponents tilbud om
kommunalt kompetenceløft til alkoholbehandlere i
offentlig ambulant alkoholbehandling.

Udbudte moduler 2021
Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling

Fokus på Uddannelse og beskæftigelse
- videnskursus, praksiskursus og e-læring

Start 04.10.2021 | Odense

Se det samlede program – kurser til socialpsykiatrien i regi af Socialstyrelsen – på
cok.dk/sopsyk

Start 21.09.2021 | Odense

Basismodul for erfarne alkoholbehandlere
Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling
Start 27.08.2021 | Middelfart

Modul om familieorienteret alkoholbehandling
Start 15.11.2021 | Odense

Læs mere på cok.dk/alkoholbehandler
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HOLD DIG OPDATERET
Tilmeld dig Komponents
nyhedsbrev og få info,
artikler og inspiration
direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på:
komponent.dk/nyhedsbrev

TM

COK, KLK og KL Ledelsespolitik er blevet
tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling
udvikling – både på det ledelsesmæssige,
velfærdsområderne. Læs mere om Komponent

til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. Vi
og efteruddannelse, og vi understøtter kommunernes
politiske og faglige niveau på alle
på komponent.dk

