Kurser och konferenser

våren 2015

Kommunförbundet Skåne
Kurs och konferens

Nätverksbyggande och inspiration

Nätverksbyggande och inspiration!
En stor del av Kommunförbundet Skånes verksamhet bygger på nätverksbyggande och
inspirationen som kommer från detta. Något som kommer bli ännu enklare under 2015
då Kommunförbundet Skåne flyttar till nya lokaler med stora möjligheter för kurser,
konferenser, nätverkande och inspiration.
Utbildningsverksamheten inom Kommunförbundet Skåne har en viktig roll att fylla i detta
arbete. Kurs- och konferensverksamheten har närmre 7 000 deltagare per år och anordnar i
genomsnitt en kurs eller konferens per arbetsdag.
Alla kurser och konferenser har kommunal verksamhet i fokus.
Kommunförbundet Skånes webbplats är vår främsta kanal för information och
kommunikation. Därför har vi i år valt att publicera kurs- och konferenskatalogen digitalt
och inte i pappersformat. Nu är den mer lättillgänglig än någonsin och ständigt uppdaterad
med de senaste kurserna.
Vi kommer snart att lansera en ny hemsida. Där är kurs- och konferensdelen omarbetad
och det kommer bli lättare än någonsin att hitta, boka och följa upp olika kurser och
konferenser.
Utnyttja vår prenumerationstjänst så får du ett mail när vi lägger ut en ny kurs eller
konferens.

Många är starkare än en!
Innehåll

Barn och utbildning							4
Kommunövergripande							5
Kalendarium									10
Miljö och samhällsbyggnad					12
Vård, omsorg och sociala frågor				
14
FoU Välfärd									16
Forskning och innovation						17

2

Skånes Energiting hålls den
17 juni. Läs mer på kfsk.se!

Passa även på att följa oss på Facebook och Twitter för att se mer av vad
vi gör eller komma med frågor och synpunkter!

facebook.com/kommunforbundetskane

twitter.com/KFSK_SE

3

Barn och utbildning
Utbildning i processledning
5 februari, 18 mars, 27 april, 15 juni (kl.13:30-17:00)

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
i teori och praktik! Språket är nyckeln till
framgång!
8 april

Fortbildning för lärare i samhällskunskap
27 februari

Skräddarsydd utbildnings- och utvecklingsdag
för elevassistenter.
16 april

Pedagogisk kartläggning som grund för
undervisning.
12 mars

Lärares arbetstid, arbetstidsavtal och skolans
tidsanvändning.
7 maj

Studiero eller oro?! Var går gränsen mellan
ordning och misshandel?
18 mars
Utbildnings- och utvecklingsdag för
skoladministratörer - om bland annat
offentlighet, sekretess och dokumenthantering.
23 mars
Kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens
föreskrifter - för elevhälsan samt för habilitering
vid Rh-anpassad gymnasieutbildning
24 mars
Hemmasittarna
25 mars
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”Gör din grej!” En metodkurs om hur vi
ökar och utvecklar barns och ungdomars
självuppfattning
21 maj
Stackars arga barn!
4 juni

Kommunövergripande
Att lämna svåra och ovälkomna besked - och
behålla en god relation!
23 januari
Nyvalda och omvalda 2014 - styr eller avgå!
29 januari alternativt 10 mars

Feedback och feedbackkultur.
2 mars
Hot och våld i arbetslivet – vikten av att kunna
möta och motverka våld.
Specialinriktning mot ”öppna/offentliga”
verksamheter och förvaltningar.
2 mars

Marknadsföring av upphandlingsfrågorna som
ger er en plan för framgång!

Jobbiga samtal med jobbiga typer - eller?!

30 januari

5 mars

Att hantera misskötsel i anställningen.

Offentlighet med sekretess - vet du vad som
gäller?!

3 februari

6 mars
Assistentutbildningen 2015
3 till 4 februari samt 21 till 22 april

Ledarskap i vardagen - praktiska verktyg direkt!
10 mars, 28 april samt 29 maj

Presidieutbildning för ny- och omvalda
ordförande och vice ordförande i fullmäktige,
nämnder och styrelser.

Samhällsinformation till utrikesfödda - så kan
du lyckas!

12 februari alternativt 24 februari

18 mars

Välfärdskonferens 2015 – Kommunerna och
välfärden.
Har dagens välfärdssamhälle en morgondag?!- Finns
krisen?! Om bland annat ekonomi, organisation/
ledning, utbildning och mångkulturen.

Effektivare och mer kreativa möten - så leder
och skapar du dem!

5 till 6 februari

Utvecklingsprogram för kommunala
nämndsekreterare, dag 3

Aktivt medarbetarskap - styr mot det bästa!

26 mars

23 mars

18 februari
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Medarbetarskap - för offentliga sektorn.
8 april

Retorik för upphandlare – fortsättnings och
fördjupningskurs
Från jaha till aha-budskap!

Coachande ledarskap i praktiken.
Konsten att få andra att prestera!
22 till 23 april
Genomgång av aktuellt AB 2015
23 april

12 april
Service i mästarklass - och professionellt
bemötande!

Hur få ihop schemat?!
Schemakäggningens viktiga och strategiska
betydelse!

14 april

23 april

LOU 1 och LOU 2.

Intern kontroll i framkant.

14 till 15 april

23 april

Aktiv klagomålshantering och bemötande.

Arbetsrättsdagen 2015 - med samtliga
arbetsrättsliga nyheter!

15 april
Stressade samtal.
För dig som arbetar i frontlinjen, reception, växel
och medborgarkontor etc.
16 april
Ny som ledare - chefs- och
ledarskapsutbildning (med Garuda fokusprofil)

4 maj
Att arbeta i projekt!
5 maj
LOU - fortsättnings- och påbyggnadskurs.
6 maj

20 till 21 april samt 4 maj
Arbetsrätt för HR-området.

Entreprenadupphandlingar - grundkurs.

21 till 22 april

7 maj

Motiverande samtal - MI-utbildning.
21 till 22 april samt 27 maj (eftermiddag)
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Vikten av att ha kunskap om mediahantering!
Kommunicera med media - möt journalisten!

Imponerande bemötande - bemötandet är
viktigast av allt!

7 maj

29 maj

Vikten av att kunna möta människor med ett
rättshaveristiskt beteende.
Inom kommunal förvaltning, socialtjänst,
äldreomsorg och skola!

Kreativ förbättring av verksamheten.
Förändra gärna - men till det bättre!
2 juni

8 maj
Inspirations- och introduktionsutbildning i MI
- motiverande samtal

Förhandlingsteknik - att alltid få ut det bästa av
situationen!
11 juni

19 maj
Att använda ramavtal och förnyad
konkurrensutsättning
21 maj
Nyheter i upphandlingslagstiftningen – våren
2016 kommer fort!
21 maj
Att leda utan att vara chef.
Vad är ett bra ledarskap och vilket ledarskap passar
dig?
22 maj
Retorik - konsten att övertyga.
25 till 26 maj
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8

9

Januari 2015
14 - Kommunens ansvar för vinterväghållning
22- - IAS-intervju om anknytningsstil, del 2
23
23 - Att lämna svåra och ovälkomna besked
27 - Lagliga och olagliga detaljplaner
29 - Nyvalda och omvalda 2014
30 - Marknadsföring av upphandlingsfrågor
Februari 2015
- Att hantera misskötsel i anställningen
3
3-4 - Assistentutbildningen 2015
5-6 - Välfärdskonferensen 2015
- Poänggivande kurs kring landskapsfrågor och land9
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- Mötet mellan forskning och praktik ur ett
kommunalt perspektiv
- Miljörättsliga nyheter
- Pedagogisk kartläggning som grund för undervisning

17
18

- Årstämma Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

1920
20
23

- Utbildning i Kälvestens intervju- och
tolkningsmetod

24

- Första hjäpen till psykisk hälsa äldre
- Kvalitetsledningssystem enligt socialstyrelsens
föreskrifter
- Värt att veta om PBL, grundkurs

25

- Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och
fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning
- Hemmasittarna

26

- Utbildning för ny- och omvalda i miljö- och
hälsoskyddsnämnder, myndighetsnämnder eller
motsvarande
- Utvecklingsprogram för kommunala
nämndsekreterare

skapskonventionen

10 - Dialognätverket för ekosystemtjänster
10- - Utbildning i Kälvestens intervju- och tolkingsmetod
11
12 - Presidieutbildning för ny- och omvalda ordförande

och vice ordförande i fullmäktige, nämnder och styrelser.

16

- Nya dokumentationsföreskrifter (så påverkas socialtjänsten och LSS)

17
18
24

- Nya exploateringsregler i PBL

25

- Biståndshandläggaren, demensomsorgens
dirigent, beslutsfattare och nyckelperson
- Första hjälpen till psykisk hälsa äldre
- Fortbildning för lärare i samhällskunskap
(ubildning i processledning)

27

- Aktivt medarbetarskap

- Presidieutbildning för ny- och omvalda ordförande

och vice ordförande i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Mars 2015
- Feedback och feedbackkultur
2
- Hot och våld i arbetslivet

3

- Faderskaps- och föräldrarskapsutredningar.
- Rättsäker utredning och handläggning av stöd och
skydd för barn och unga

5

- Jobbiga samtal med jobbiga typer, eller?!
- Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva
funktionsnedsättningar

6
10

- Offentlighet och sekretess - vet du vad som gäller?
- Ledarskap i vardagen - praktiska verktyg direkt!
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- Förmynderskapsrätt
- Samhällsinformation till utrikesfödda
- Studiero eller oro?!

- Missbruk bland äldre inom äldreomsorgen
- Effektivare och mer kreativa möten
- Utbildnings- och utvecklingsdag för
skoladministratörer

26- - Arbete med ensamkommande flyktingbarn,
27 grundkurs
27 - Utprovning och individanpassad lyftsele
April 2015
- Medarbetarskap, för offentliga sektorn
8

- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori
och praktik

10

- Retorik för upphandlare, fortsättnings- och
fördjupningskurs

12
14

- Personlig effektivitet
- Utbildning för ny- och omvalda i miljö- och
hälsoskyddsnämnder, myndighetsnämnder eller
motsvarande
- Service i mästarklass
- Skånsk landskapsdag

14- - LOU 1 och LOU 2
15
15 - Aktiv klagmålshantering och bemötande
16 - Att åldras med utvecklingsstörning.
- Förvaltningslagen och PBL
- Stressade samtal
- Utbildningsdag för elevassistenter

20- - RäddSam konferens och chefsmöte
21
21- - Arbetsrätt för HR-området
22 - Assistentutbildningen 2015

- Motiverande samtal - MI-utbildning

22 - Juridisk temadag om missbruksutredningar
22- - Coachande ledarskap i praktiken
23
23 - Genomgång av aktuellt AB 2015

21

- Att använda ramavtal och förnyad
konkurrensutsättning
- ”Gör din grej!”
- Nyheter i upphandlingslagstiftningen

25
2526
27
29

- Konferens säkerhetschefer

- Hur få ihop schemat?!
- Intern kontroll i framkant

23- -Konferens tekniska- och samhällsbyggnadschefer
24
24 - Nya regler avseende markanvisnings- och
exploateringsavtal samt kommunala särkrav

28

- Ledarskap i vardagen, praktiska verktyg direkt
- Konferens VA-chefer
- Olovligt byggande och kommunens ansvar för fallfärdiga hus och skrotbilar med mera

29

- Enskilda vägar - vad gällar och vad kan/ska
kommunen göra?

Maj 2015
- Att möta människor med psykiatriska diagnoser
4
- Ny som ledare, chefs- och ledarskapsutbildning
- Arbetsrättsdagen 2015

5

- Att arbeta i projekt
- Att utbilda kollegor inom socialtjänsten

6

- LOU, fortsättnings- och påbyggnadskurs

7

- Entreprenadupphandlingar, grundkurs
- Hur vet vi när personer med kognitiva funktionsnedsättningar har ont?
- PBL för ny- och omvalda politiker
- Konferens fastighetschefer
- Vikten av att ha kunskap om mediahantering

8

- Vikten av att kunna möta människor med ett rättshaveristiskt beteende

9

- Specialutbildning för dig som arbetar i
växel/reception/medborgarkontor eller motsvarande
- Medarbetarskap

11

- Utredning och dokumentation av försörjningsstöd
och insatser för arbete

15

- Spetsutbildning för värdegrundsledare inom äldreomsorgen

19

- Inspirations- och introduktionsutbildning i MI
- VA- och renhållningsavgifter och taxor

20

- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

- Den pedagogiska vägen
- Retorik, konsten att övertyga
- Motiverande samtal, MI-utbildning
- Geodatakonferens
- Ledarskap i vardagen
- Imponerande bemötande

Juni 2015
- Kreativ förbättring av verksamheten
2
- Den nya patientlagen samt hälso- och sjukvård
4
- Stackars arga barn!

11

- Förhandlingsteknik, att alltid få ut det bästa av
situationen

15

- Utbildning i processledning

Glöm inte att regelbundet kolla
vår hemsida www.kfsk.se för
nytillkomna kurser och för att
anmäla dig!
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Miljö och samhällsbyggnad
Kommunens ansvar för vinterväghållningen vet du vad som gäller?!

Konferens tekniska chefer/
samhällsbyggnadschefer

14 januari

23 till 24 april

Lagliga och olagliga detaljplaner - med alla
nyheter beträffande planläggning.
27 januari
Nya explateringsregler i PBL samt den nya
lagen om markanvisningar.
17 februari
Miljörättsliga nyheter - aktuella frågor och nya
viktiga rättsfall.
12 mars
Årstämma Skånes miljö- och
hälsoskyddsförbund.
17 mars

Nya regler avseende markanvisnings- och
exploateringsavtal samt kommunala särkrav.
24 april
Konferens VA-chefer.
28 april
Olovligt byggande och kommunens ansvar för
fallfärdiga hus och skrotbilar med mera.
28 april
Enskilda vägar - vad gäller och vad kan/ska
kommunen göra?!
29 april
PBL för ny- och omvalda politiker.

Värt att veta om PBL - grundkurs.

7 maj

24 mars

Konferens fastighetschefer.

Utbildning för ny- och omvalda i miljö- och
hälsoskyddsnämnder, myndighetsnämnder/
motsvarande.
26 mars alternativt 14 april
Förvaltningslagen och PBL - med alla nyheter i
PBL.
16 april
RäddSam konferens och chefsmöte.
20 till 21 april

12

7 maj
VA- och renhållningsavgifter och taxor.
19 maj

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.
20 maj
Konferens säkerhetschefer.
25 maj
Geodatakonferens.

Sydlov.
Nätverksträff för bygglovshandläggare vid två
tillfällen under våren.
Aktuella datum finns på www.kfsk.se
Planträff.
Nätverksträff för planerare vid ett tillfälle under
våren.
Aktuella datum finns på www.kfsk.se

29 maj
Konferens trafikingenjörer.
Maj (Aktuellt datum finns på www.kfsk.se)

Länsmiljöträff.
Nätverksträff för miljöchefer med flera vid ett
tillfälle under våren.
Aktuella datum finns på www.kfsk.se
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Vård, omsorg och sociala frågor
IAS-intervju om anknytningsstil, del 2
22 till 23 januari

Förskrivarutbildning för arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.
18 mars samt 21 april

Utbildning i Kävlestens intervju- och
tolkningsmetod.

Missbruk bland äldre inom äldreomsorgen.

10 till 11 februari samt 19 till 20 mars

20 mars

Nya dokumentionsföreskrifter från 1 januari
2015 - så påverkas socialtjänsten och LSS!

Handledning av familjehem - teori, riktlinjer,
metoder och praktisk tillämpning.

16 februari

23 till 24 mars

Biståndshandläggaren - demensomsorgens
dirigent, beslutsfattare och nyckelperson.

Kvalitetsledningssystem.
Enligt socialstyrelsens förskrifter SOSFS 2011:9 för
elevhälsan samt för habilitering vid Rh-anpassad
gymnasieutbildning.

25 februari

24 mars
Första hjälpen till psykisk hälsa äldre.
25 februari samt 24 mars

Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster
och fysioterapeuter vid bedömning av insatser
vid funktionsnedsättning.

Faderskaps- och föräldrarskapsutredningar.

25 mars

3 mars
Rättssäker utredning och handläggning av stöd
och skydd för barn och unga!

Arbete med ensamkommande flyktingbarn/
ungdomar - grundkurs.
26 till 27 mars

3 mars
Utprovning och individanpassad lyftsele.
Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
5 mars
Förmynderskapsrätt.
18 mars

14

27 mars

Att åldras med utvecklingsstörning.
16 april
Motiverande samtal - MI-utbildning
21 till 22 april samt 27 maj eftermiddag
Juridisk temadag om missbruksutredningar.
22 april
Att möta människor med psykiatriska
diagnoser.
Från psykvård ut i samhället.
4 maj
Att utbilda kollegor inom socialtjänsten.

Spetsutbildning för värdegrundsledare inom
äldreomsorgen.
15 maj
Den pedagogiska vägen.
Att skapa inlärning på bästa sätt! Hur du i din
yrkesroll som arbetsterapeut och sjukgymnast/
motsvarande förmedlar din kunskap på ett så bra
och effektivt sätt som möjligt!
25 till 26 maj
Den nya patientlagen samt kommunal hälsooch sjukvård.
4 juni
Stackars arga barn!
4 juni

5 maj
Hur vet vi när personer med kognitiva
funktionsnedsättningar har ont?
7 maj
Utredning och dokumentation av
försörjningsstöd och insatser för arbete.
11 maj
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FoU Välfärd
Det vardagliga chefskapet
Nätverket för mellanchefer inom äldreomsorgen.
20 februari, 24 april, 29 maj
(kl.08:30-15:00 alla dagar)

Fler kurser tillkommer.
Läs mer om all vår
FoU verksamhet på
www.kfsk.se!
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Forskning och innovation
Poänggivande kurs kring landskapsfrågor och
landskapskonventionen.
I samarbete med Region Skåne, Regionmuseet
Kristianstad, HKR och SLU Alnarp. Kursen
avslutas med ett besök på landskapsobservatoriet
i Katalonien. Region Skåne har erhållit FoU medel
från RAÄ för att genomföra denna utbildning.
Därför är den kostnadsfri. Start 9 februari med
internat på Frostavallen.
9 februari

Dialognätverket för ekosystemtjänster.
I samarbete med Marint Center i Simrishamn.
Lägesrapporter från forskningscirklarna och olika
forskningsprojekt kommer att ges vid mötestillfället,
bland annat status för den kommuninitierade
studien kring ekosystemtjänster som
Naturvårdsverket beviljat medel till. Vi får också
besök från Stockholm Resilience Center. Ytterligare
en träff för dialognätverket kommer att genomföras
senare i vår.
10 februari

Skånsk landskapsdag - tema vandringsleder.
Denna konferensdag som genomförs i samarbete
med Länsstyrelsen, SLU Alnarp och högskolan i
Kristianstad, syftar till att diskutera vad den aktuella
landskapskonventionen betyder för folkhälsa,
landsbygdsutveckling och kunskap om landskapet.
Tidpunkt 14 april 2015 på Kullaberg. Höganäs
kommun är värd för eventet.
14 april

Forskningscirkel om översiktligt planering.
I samarbete med SLU Alnarp.
Start i april

Tankesmedja - forskningskommuner.
Mötesplats för forskare och praktiker där aktuell
forskning presenteras och stimulerar till dialog,
konkreta kommunbaserade forskningsprojekt och
presentation av forskningskommuner. I samarbete
med Malmö stad.
Start i maj

Mötet mellan forskning och praktik ur ett
kommunalt perspektiv.
Syftet med dagen är att visa goda exempel på
samverkanskontrakt mellan kommuner och
forskning för att inspirera fler kommuner att se
samverkan med forskningen som en del av sin
strategiska kunskapsutveckling. Malmö presenteras
som Sveriges första forskningskommun. Seminariet
sker i samverkan med IQ Samhällsbyggnad, SKL
och forskningsfinansiärer som VINNOVA, Formas
och Energimyndigheten.
Plats: Stockholm, Färgfabriken, Liljeholm
12 mars
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Kurs och konferens - en del av
Kommunförbundet Skåne
Kurs och konferens primära syfte är att i nära dialog med
kommunerna, tillsammans med övriga avdelningar,
erbjuda utbildningar med hög kvalitet och till låg kostnad utifrån
de behov och önskemål som finns.
Årligen arrangeras cirka 150 kurser och konferenser.
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Skånes 33 kommuners
intresseorganisation
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Kontakt
Kurs och konferens:
Christer Grankvist
0728 - 85 48 11
christer.grankvist@kfsk.se
Marie-Louise Frisk
0728 - 85 48 12
marie-louise.frisk@kfsk.se
Helena Soomus
0728 - 85 48 13
helena.soomus@kfsk.se
Fax:
046- 71 99 30
Postadress:
Kommunförbundet Skåne
Box 53, 221 00 LUND

Besök oss på
www.kfsk.se

