
  
  

       
 
 

 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen  INBJUDAN  
 
 

Två grundutbildningar för personal i 
lösningsfokuserat arbetssätt 2022 

 
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med klienter, elever, patienter, 
personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller 
i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Västmanland, Arboga kommun, Kungsörs kommun och Köpings kommun.  
 
Kurs 1 (våren 2022) 
Tid: 21 april, kl 09.00-16.00 – Hotell Scheele i Köping  

3 maj, kl 8.30-12.00 – Digitalt  
11 maj, kl 8.30-12.00 - Digitalt 
23 maj, kl 8.30-12.00 - Digitalt 
24 maj, kl 8.30-12.00 - Digitalt 
14 juni, kl 9.00-12.00 - Hotell Scheele i Köping 
 

Kurs 2 (hösten 2022)  
Tid: 15 september, kl 09.00-16.00 - Hotell Scheele i Köping 

22 september, kl 8.30-12.00 - Digitalt 
23 september, kl 8.30-12.00 – Digitalt  
20 oktober, kl 8.30-12.00 - Digitalt 
21 oktober, kl 8.30-12.00 - Digitalt 
16 november, kl 9.00-12.00 Hotell Scheele i Köping 

 
Antal kursplatser: 20 per kurs (Samordningsförbundet förbehåller sig rätten att 
fördela platserna mellan förbundets medlemmar om antalet anmälningar skulle bli 
fler än antalet kursplatser.)  
 
Kursavgift: Ingen kursavgift. Samordningsförbundet bekostar utbildningen.  
 
Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där våra 
”klienters” (patienters/elevers/brukares/deltagares) och organisationers befintliga 
styrkor och resurser utgör grunden för att utveckla, förändra och samverka.  
 
Om utbildningen 
Du kommer under sex träffar ges möjlighet att upptäcka hur lösningsinriktade 
arbetsmodeller kan vara hjälpsamt i ditt arbete. Det lösningsfokuserade arbetssättet 
kan direkt användas i det vardagliga arbetet vare sig Du arbetar inom områden som 
rör sociala frågor, utbildning, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, behandling, 
personalledning eller annat förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer också 
ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas lokalt. 
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Utbildningen genomförs med ambitionen att vara varierad och mycket praktiskt 
inriktad. Korta föreläsningar varvas med övningar, enkla inspelningar av samtal med 
din mobiltelefon samt gemensamma reflektioner och praktisk tillämpning. Du 
kommer också att ges möjlighet att tillsammans med en ”study-buddy” från kursen 
göra några experiment/uppgifter mellan träffarna.  
 
Du kommer ha möjlighet att påverka vad vi ska ta upp på utbildningen så att den blir 
så användbar som möjligt för dig. Inga förkunskaper krävs. Efter genomförd utbildning 
får du kursintyg. 
 
Utbildningsledare är Ann Rilegård som har arbetat med det lösningsfokuserade 
förhållningssättet i många år – både i personalledning, i klientmöten och i samverkan 
mellan organisationer.  
 
Du anmäler dig till linda.anderfjall@koping.se  
Anmälan till kurs 1: (anmäl dig senast 21 mars) 
Anmälan till kurs 2: (anmäl dig senast 23 maj )  
 
Bekräftelse på utbildningsplats skickas senast en vecka efter sista anmälningsdag.  
 
Linda Anderfjäll 
förbundssamordnare 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
tel: 073-662 89 63 
linda.anderfjall@koping.se 
 
 
Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Uppgifterna 
kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om 
hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets förbundssamordnare kan 
du få dina uppgifter raderade eller rättade. 
I och med att du anmäler dig till utbildningen samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan. 

 


