VEKSTAKADEMIET VTA
29.august – 1.september 2011

Her er hotellet hvor kurset skal være:

Rica Ishavshotel i Tromsø
Velkommen til Vekstakademiet VTA 2011.
Dette kurset er laget spesielt for ansatte som arbeider i VTA tiltaket.
Målet med kurset er å inspirere, gi faglig påfyll, erfaringsdeling og
nettverksbygging.
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PROGRAM
Dag 1
Ankomst og vi installerer oss. Lunsj kl. 11.30 - 12.30
Etter lunsj og frem til 17.00 vil vi bruke tid på presentasjon av kursdeltakere og deres bedrifter. Siste
del av dagen presenterer Lise og Wenche aktuelle kurs, høyskolestudier, metoder og virkemidler.
Middag kl.18.00

Lise Oppegaard

Wenche Syvertsen

Lise har vært ansatt i ASVL siden 2004. Hun har sosialfaglig- og pedagogisk utdanning. Hennes
arbeidsområde er fag- og metodeutvikling.
Wenche er ansatt i ASVL fra februar 2010 som prosjektleder. Hun har pedagogisk utdanning med
videreutdanning i veiledning og Coaching. Wenche har ansvar for blant annet kurs og kvalitetssikring
av verktøyet Arbeidsevnekartlegging.

Dag 2
Qigong kl.07.45
Frokost fra kl.07.00
Lunsj kl.13
Bedriftsbesøk kl.15.30
Middag kl.18.00
Kl.09.00 – 15.00 Kl.09.00 – 15.00 Kommunikasjon – Veiledning

Kommunikasjon og veiledning er de to viktigste verktøyene vi bruker i arbeidet vårt.
Høgskolelektor Anne Høiby leder oss igjennom dagen med forelesning og praktiske øvelser.
Anne er utdannet barnevernspedagog. Hun har også utdanning innen organisasjons- og
ledelsesutvikling og har hovedfag i yrkespedagogikk med fokus på læring på arbeidsplassen.
Hun jobbet som kliniker, leder og med opplæring, innen rusomsorg, kriminalomsorg og
høgskole. Hennes hovedfokus har vært og er på samtalen som arbeidsverktøy, hun har
kjennskap til ulike samtalemetodikker, med hovedvekt på Motiverende samtale
(motivational Interviewing/MI)
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Anne Høiby er Høyskolelektor på avdeling Sosialt arbeid ved Høyskolen i Oslo. Hun underviser i
coaching, veiledning og motiverende intervju(MI)
Hun har undervist på ASVLs innføringskurs i MI og på MI syudiet på 15 stp.
Hun er kunnskapsrik og inspirerende, og har god kjennskap til praksisfeltet.

Dag 3

Qigong kl.07.45
Frokost fra kl.07.00
Lunsj kl.13.00
Middag kl.18.00
Kl.09.00 – 17.00 Modulopplæring for VTA ansatte –
VTA og eksterne arenaer – Rapporter til NAV
I kravspesifikasjonen til VTA står følgende: Det skal gis en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som
tilbys og muligheter for:
- Tilpasning og tilrettelegging i forhold til den enkeltes yteevne
- Tilrettelagt kvalifisering
Wenche Gudesen fra Masvo i Moss skal presenter hvordan de har arbeidet med individuell
opplæring for VTA ansatte.
Wenche er født i 1960. Utdannet vernepleier og har videreutdanning i ledelse. Jobbet som
avdelingsleder i Masvo i 8 år. Vært/er prosjektleder for Equass i bedriften. Tidligere erfaring fra
kommune i pleie og omsorgsektor i 20 år. Jobbet som fagkonsulent, utviklet habiliteringsplaner til
personer med utviklingshemming for bydel Manglerud i Oslo. Jobbet som tiltakskonsulent med
personer innenfor rus og psykiatrifeltet.

Dag 4
Qigong kl.07.45
Frokost fra kl.07.00
Kl.13.00 Lunsj
Kl.09.00 – 13.00 Medarbeidersamtaler og Aktivitetsplaner for VTA
Anne Kristin Modell arbeider som arbeidsleder ved STAS i Steinkjer. Hun
presenterer hvordan de har arbeidet med Medarbeidersamtaler og
Aktivitetsplaner for VTA- ansatte i egen bedrift.

Kl.13.00 Oppsummering og lunsj og hjemreise
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Praktiske opplysninger
Tid: 29.august til 1. september

Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere i VTA- tiltaket, som ønsker inspirasjon og faglig
utvikling
Metoder: Workshops, forelesninger, erfaringsutveksling, sosiale og kreative aktiviteter.
Sosialt program: Vi vil tilby daglig qigongtrening fra kl.07.45
Det legges opp til sosiale aktiviteter - nettverksbygging og erfaringsutveksling.
Pris kr. 10.850,Det er begrenset antall plasser, så her gjelder det å være rask!

Bindende påmelding her:
http://asvl.no/asvl/kurs_+_konferanser/vekstakademi_vta_tromso/
Hotellet ligger sentralt til i sentrum av Tromsø
Fr. Langesgate 2.
9008 Tromsø
Tlf: +47 77 66 64 00

Beliggenheten til hotellet-

og utsikt fra hotellrommene

Du bestiller selv reisen, vi ordner resten 
Har du spørsmål så blir vi glade hvis du tar kontakt!
Wenche Syvertsen – 22 03 30 55 eller 91 65 18 98 eller wenche@asvl.no
Lise Oppegaard – 22 03 30 54 eller 99 37 64 63 eller lise.o@asvl.no
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