Studieledersamling i Tromsø
Funkis inviterer studieledere fra medlemsorganisasjonene til fagsamling i Tromsø den 24. –
26. april. Studieledersamlingen er et årlig arrangement for kompetanse- og
erfaringsutveksling. Tematikken på samlingen er preget av kursvirksomhet – hvordan skaper
vi et godt nettkurs, ordinære kurs, aktive lokallag for integrering av innvandrere og litt om
regelverk/rutiner i Funkis. Dette blir en faglig samling i kombinasjon med kulturelle
opplevelser i «Nordens Paris».
Vennligst se vedlagt program og påmeldingsskjema som sendes til pia@funkis.no innen 15.
februar.

Dato

Tid

Program

Tirsdag
24. april

18.00

Oppmøte og registrering
Velkommen
Presentasjon av programmet og deltakere
Middag

19.00
Onsdag
25. april

08.30 -09.15

Lov -og regelverk
Studieforbundet Funkis

09.15 -09.30
09.30-10.15

Pause
Kurssøknader med tilretteleggingstilskudd – nye rutiner
Studieforbundet Funkis
Pause

10.15 -10.30
10.30 -11.30
11.30-12.30

Hvordan å melde kurs med tilretteleggingstilskudd?
Gruppearbeid
Lunsj

12.30 – 13.15

13.15-13.30
13.30 -13.50

13.50– 14.15

14.15 -14.30
15.30
19.00
Torsdag
26. april

08.30-09.30

09.30-10.15
10.15-11.45

11.45-12.45
12.45-13.30
13.30 – 14.00
14.00

Digitalisering i voksnes læring - hvordan lager vi et godt nettkurs?
Jens Magnus Jensen
Norsk nettskole
Pause
Utvikling og gjennomføring av nettkurs
Eksempel fra en medlemsorganisasjon
Funkis Studapp - hvordan kan studieledere bruke appen i sin
virksomhet
Studieforbundet Funkis
Oppsummering av dagen
Byvandring med guide, inkludert museumsbesøk i Tromsø
Middag
Hvordan lager vi et godt fysisk / ordinært kurs?
Inkludert profilering, strategi på sosiale medier og kommunikasjon
Ragnhild Rørvik
Landsforening for Hjerte-og lungesyke
Pause og utsjekk
Aktive lokallag for integrering av innvandrere
Shaista Ayub
Diabetesforbundet
Lunsj
Hva ønsker vi fra Funkis? - gruppearbeid
Evaluering
Vel hjem

Praktisk informasjon og påmelding
Påmeldingsskjema sendes til pia@funkis.no innen 15. februar

Deltakere

Vi inviterer 1-2 personer som har ansvar for studiearbeid i
organisasjonen

Sted og tid
Kursavgift
Funkis betaler

Tromsø, Scandic Ishavshotel. 24. - 26. april
Kr. 1000
Hotell, måltider og kulturell opplevelse, samt byvandring med guide
som inkluderer museumsbesøk
Organisasjonen deres Reise og kursavgift
betaler
1

Navn

Organisasjon

Fødselsdato

Stilling/tillitsvalgt

Mobil

E-post

2

Organisasjon

Fødselsdato

Mobil

E-post

Navn

Stilling/tillitsvalgt

Faktura-adresse for kursavgift:

Spesielle behov vi bør vite om ved gjennomføring av kurset:
Behov for tilrettelegging av rom, kurslokaler – f. eks. rullestol, teleslynge etc.:

Behov for tilrettelegging av kursmateriell – eks. forstørret skrift, lyd, etc.:

Andre behov – tolk, ledsager, diett etc.:

