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Välkommen till våra
utbildningar 2018
Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt arbete som
kräver fortlöpande kompetensutveckling. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med
kurser som vi ser kan utveckla och stärka dig i din arbetsroll.

Du kan självklart vara med och påverka din kompetensutveckling - i samband
med ditt utvecklingssamtal med din samordnare sätter ni tillsammans upp en plan
för hur just din kompetensutveckling ska se ut under året. Kom då gärna med idéer,
förslag och önskemål på kurser/utbildningar och föredrag som är aktuella för just dig
och din arbetsplats. Utbildning är en viktig del i att skapa en trygg, stabil och rolig
arbetsplats för dig som assistent, arbetsledare och kund.

Move & Walks interna utbildningar: Anmälan görs alltid till din arbetsledare
(förutom Introduktionsutbildningen som du anmäler dig själv till) som sedan tar kontakt med ansvarig samordnare för att på bästa sätt för både kund samt arbetsgrupp
planera hur/när utbildningar skall genomföras
Asssistentutbildning, arbetsledarutbildning, KP-utbildningar är obligatoriska utbildningar som samtliga assistenter/arbetsledare ska gå.
Alla anmälningar skall gå till : utbildning@movewalk.se
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på kursen är det viktigt att
du omgående kontaktar oss så din kursplats kan avbokas. Du måste kunna uppvisa
giltigt läkarintyg för att få sjuklön i samband med ett utbildningstillfälle

Kurskatalogen finns även i Tidvis under Ärenden
Vissa av våra utbildningar kan ibland förläggas vid fler tillfällen. Ta därför för vana
att kika i kurskatalogen med jämna mellanrum.
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INTRODUKTION AV
NYANSTÄLLDA
Målgrupp

Samtliga nyanställda assistenter

Plats och tid
I samband med anställning får
du tillgång till vårt introduktionsmaterial i Tidvis under Ärenden

Du hittar materialet under
Introduktionsutbildning. Du skall
snarast efter din anställning läsa
igenom materialet , sedan har vi
en Skype-utbildning då vi går
igenom det tillsammans.

Målsättning

Få kunskap om vad arbetet innebär och
känna dig trygg i din arbetsroll. Ha en förståelse för vilket förhållningssätt yrkesrollen innebär samt vilka skyldigheter och
rättigheter som gäller för dig som anställd.

Övrigt :
Senaste anmälningsdag 10 dagar
innan aktuellt datum till :
utbildning@movewalk.se

Aktuella datum
Tis 16 januari kl. 09,00-10,00
Tors 8 februari kl. 12,00-13,00
Fre 9 mars kl. 16,00-17,00
Lör 21 april kl.10.00-11,00
Mån 14 maj kl.19,00-20,00
Ons 13 juni kl.14,00-15,00
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ARBETSLEDARUTBILDNING
Målgrupp

Samtliga nyanställda arbetsledare

Plats och tid

Målsättning

Få kunskap om vad arbetet och rollen
som arbetsledare hos Move & Walk Assistans innebär. Att du som ny arbetsledare
känner dig trygg i yrkesrollen och hur du
på bästa sätt kan utöva ditt arbetsledarskap.

Innehåll
Plats och tid
Utbildningen sker individuellt
tillsammans med din samordnare i samband med din
anställning som arbetsledare.

Ansvarsfördelning
Att leda människor i arbetet som personlig assistent
Tidrapportering
Redovisning av assistansomkostnader
Bemanningsansvar/vikarietillsättning
Rekrytering
Arbetstidslagen och schema
Arbetsmiljöarbetet

•
•
•
•
•
•
•
•

Övrigt:
Metodhandledningen är avgiftsfri och ingår i Move & Walk Assistans grundutbud.
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Metodhandledning i grupp för
dig som arbetsledare
Målsättning

Målgrupp

Arbetsledare

Plats och tid
Göteborg
Stockholm

Att ge dig som arbetsledare en möjlighet
att i grupp få dela upplevelser och situationer samt ge dig redskap för hur du skall
hantera dem.

Innehåll

Fallbeskrivningar
För att ge utbildningen en substans
krävs det att du som arbetsledare är med
och delar med dig av dina tankar och
självupplevda situationer
•
•

Malmö
Ängelholm
Norrköping
Kalmar

Övrigt

Metodhandledningen är avgiftsfri och ingår i Move & Walk Assistans grundutbud.
Kursen leds av samordnare.

Anmäl intresse till
utbildning@movewalk.se
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Metodhandledning i grupp för
dig som personlig assistent
Målsättning

Målgrupp

Personliga Assistenter

Plats och tid
Göteborg
Stockholm

Att ge dig som assistent en möjlighet att i
grupp få dela upplevelser och situationer
samt ge dig redskap för hur du skall hantera dem.

Innehåll

Fallbeskrivningar
För att ge utbildningen en substans
krävs det att du som assistent är med och
delar med dig av dina tankar och självupplevda situationer
•
•

Malmö
Ängelholm
Norrköping
Kalmar

Övrigt

Metodhandledningen är avgiftsfri och ingår i Move & Walk Assistans grundutbud.
Kursen leds av samordnare. Minsta antal
deltagare är 5 stycken.

Anmäl intresse till
utbildning@movewalk.se
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Kundanpassad Utbildning
Hembesök
Målgrupp

Hela assistentgruppen hos en
kund.

Plats och tid
Planeras tillsammans med din
personliga conducter! Utbildningen är 2 timmar lång

Målsättning
Med hjälp av en personliga conducter får
gruppen tips och råd om hur de praktisk
kan införa mer KP i vardagen. Vår con
ducter kommer hem till dig eller annan
vald plats som ex: förskola, arbetsplats
och utbildar assistansgruppen.
.

Övrigt:
Skicka din anmälning till utbildning@movewalk.se så kommer din personliga conducter att kontakta dig.
Värde: 5000kr/tillfälle exkl. resekostnader

Med individen i
fokus får ni
praktiska tips
och råd om hur
ni inför mer KP
i vardagen!

KONDUKTIV PEDAGOGIK
1
Målgrupp

Målsättning

Nyanställda assistenter

Att få en grundläggande utbildning i
Konduktiv pedagogik samt belysa konduktiv pedagogik ur ett helhetsperspektiv.

Plats och tid

En människa är en helhet. Allt påverkar
allt. Vad vi ser, hör, luktar och känner påverkar våra reaktioner. Vi kan tolka intrycken tack vare våra erfarenheter. Men
vad händer för de personer som inte har
dessa erfarenheter? Hur reagerar de på
händelser och saker som för oss framstår
som vardagliga och normala? Hur kan vi
med hjälp av konduktiv pedagogik tolka
deras rörelser och hjälpa dem i sin utveckling till att kunna tolka sin omgivning.

Stockholm
Torsdag 22 mars kl.09,00-16,00
Malmö
Måndag 7 maj kl.09,00-16,00
Göteborg
Tisdag 13 februari kl. 09,00-16,00
alternativt
Onsdag 4 april kl. 09,00-12,00

Kurserna KP1-3 har ett värde av 1500kr/
assistent.

Övrigt:
Sista anmälningsdag 10 dagar innan aktuellt kursdatum. Skicka din anmälning till
utbildning@movewalk.se
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KONDUKTIV PEDAGOGIK
2
Målgrupp

Målsättning

Assistenter som har genomfört
kursen Konduktiv pedagogik 1

Få kunskap och förstå på vilket sätt och
varför hjärnans funktion påverkas av
Konduktiv pedagogik.

Plats och tid

Vi tar allt för givet. När vi rör oss är vi
omedvetna om vad vi egentligen gör.
Under denna kurs lär vi oss att analysera
våra rörelser och får därmed en bättre förståelse av våra tränandes rörelsemönster.

Stockholm
Fredag 23 mars kl.13.00-16,00
Malmö
Tisdag 8 maj kl.13.00-16,00
Göteborg
Onsdag 14 februari kl. 13,0016,00
alternativt
Torsdag 5 april kl. 9,00-12,00

Vid en skada på det centrala nervsystemet uppstår en rad problem som påverkar utvecklingen mentalt, fysiskt samt
kommunikativt. Vad händer? Trots att
många CP-skadade har ”samma” diagnos
så ser det ändå olika ut. Hur kan det vara
så?
Kurserna KP1-3 har ett värde av 1500kr/
assistent.

Det bästa av två
världar -

Övrigt:
Sista anmälningsdag 10 dagar innan aktuellt kursdatum. Skicka in anmälan till
utbildning@movewalk.se

Personlig assistans
och
konduktiv pedagogik
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KONDUKTIV PEDAGOGIK
3
Målgrupp

Assistenter som har genomfört
kurserna Konduktiv pedagogik 1
och 2

Målsättning

Få en fördjupad kunskap och förståelse
inom konduktiv pedagogik, både ur ett
teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Plats och tid
Stockholm
Fredag 23 mars kl.09,0012,00
Malmö
Tisdag 8 maj kl.9,00-12,00
Göteborg
Onsdag 14 februari kl. 09,0012,00
alternativt
Torsdag 5 april kl. 13,0016,00

Vid en skada på det centrala nervsystemet uppstår en rad problem som påverkar
utvecklingen mentalt, fysiskt samt kommunikativt. Vad händer? Trots att många CPskadade har ”samma” diagnos så ser det
ändå olika ut. Hur kan det vara så?
Kurserna KP1-3 har ett värde av 1500kr/
assistent.

Övrigt:
Sista anmälningsdag 10 dagar innan aktuellt kursdatum. Skicka din anmälan till
utbildning@movewalk.se

Det bästa av två världar Personlig assistans och
konduktiv pedagogik
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KONDUKTIV PEDAGOGIK
4
Målgrupp

De som har gått KP 1,2 och 3.

Plats och tid
Planeras tillsammans med din
personliga conducter! Utbildningen är ungefär 3 timmar
lång.

Få individuellt
anpassad KP
hemma, tillsammans med assistenterna, framtagen av din
personliga conducter!

Målsättning
Individuellt anpassad KP hemma
hos kund tillsammans med assistenterna.
Utbildningen kommer vara formad
efter behov med fokus på:
1. Skadans uppkomst
2. Vilka organ och kroppsdelar är påverkade pga skadan? (och på vilken sätt)
3. Riskerna
4. Förebygga riskerna
5. Nästa steg i utvecklingen
6. Individuell utvecklingsplan – skapas tillsammans med kund.
Utbildningens värde 5000kr./tillfälle

Individen i fokus!
Övrigt:
Skicka din anmälan till
utbildning@movewalk.se så kontaktar din
personliga conducter dig!
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FÖRFLYTTNINGSKURS
Målgrupp

Assistenter som dagligen arbetar med förflyttningar

Målsättning

Målet med utbildningen är att du få kunskaper i arbeta på att kraftbesparande
sätt. Att använda dina krafter optimalt
istället för maximalt.

Plats och tid

Hela Sverige. Ta kontakt med
din Samordnare eller maila
utbildning@movewalk.se vid
intresse!

Innehåll

Praktiska förflyttningsövningar med
och utan hjälpmedel.
Du får en bra grund för att klara ditt
arbete utan att drabbas av onödig
trötthet och risker för belastningsbesvär och skador.
Att hjälpa , men framförallt stödja
personer med sänkt funktionsnivå till
ett så självständigt liv som möjligt.
Förmedla en mjuk och skonsamt arbetsmetodik som leder till god omvårdnad och ett gott bemötande.
Höja vårdkvalitén och minska slitage,
stress och arbetsolyckor.

•
•

Plats och tid
Göteborg

•

Torsdag 15 februari kl. 9,0013,00 sista anmälan 9 februari

•

Fredag 6 april kl. 9,00-13,00
sista anmälan 30 mars

•

Kursen förflyttningsutbildning har ett
värde av 1500kr/assistent.

Utbildningen anpassas efter
kundens behov och delaktighet och
lägger fokus på att lära deltagarna
arbeta på ett skonsamt sätt.
Genom att öka förståelsen för den
egna kroppen undviks belastningsskador, värk och trötthet.
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AUTISM
Målgrupp
Assistenter som kommer i kontakt med personer som har diagnoser inom autismspektrat.

Plats och tid
Hela Sverige. Ta kontakt med din
Samordnare vid intresse!
Eller skicka mail till
utbildning@movewalk.se

Målsättning
Under utbildningen går vi igenom olika
praktiska metoder och redskap som kan
underlätta vardagen. Skapa en tydlig och
begriplig miljö. Hjälp vid kommunikation
och socialt samspel. Hur du kan anpassa
ditt arbetssätt och bemötande för att på
bästa sätt stötta den/de personer du möter
eller arbetar för.

Innehåll

• Vad innebär diagnosen autism
• Att uppleva världen från en annorlunda
perspektiv
• Kommunikation
• Tydliggörande miljö
• Visualisering i praktik
• Förhållningssätt och bemötande

Övrigt:

Vi anpassar denna utbildning efter din arbetsplats behov och frågor. Kursledare är
Rikard Björklund samordnare i assistansen och utbildad beteendevetare. Han har
över 10 års erfarenhet av arbete med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kursen Autism har ett värde av 500kr/
assistent.
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RULLSTOLS– OCH
UPPLEVELSEKURS
Målgrupp

Assistenter som behöver ökad
kunskap kring rullstolsanvändning

Plats och tid
Hela Sverige. Ta kontakt med
din Samordnare vid intresse!
Eller maila
utbildning@movewalk.se

Målsättning

Få en ökad förståelse om hur det är att
leva med personlig assistans.

Innehåll

Vi åker ut med rullstol ’på stan’ och ges
möjlighet att känna på hur det är att vara
rullstolsburen ute i samhället, hur fungerar
det egentligen i kollektivtrafiken, i affären
och på restaurang? Vi för även en
dialog kring assistentrollen, attityder och
bemötande.
Vi provar också på andra saker som du
ofta utför i ditt arbete som personlig
assistent.
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ARBETSMILJÖARBETE PÅ
DIN ARBETSPLATS
Målgrupp

Samtliga assistenter

Plats och tid
Hela Sverige. Ta kontakt med
din Samordnare vid intresse!
Eller maila
utbildning@movewalk.se

Målsättning

Move & Walk Assistans målsättning är att
du som anställd ska ha en bra arbetsmiljö,
att du ska trivas och må bra på jobbet. Din
arbetsmiljö är av olika slag runt omkring
dig på din arbetsplats. Det kan vara arbetsbelastning, hjälpmedel eller hur arbetet är organiserat.
Arbetsmiljöarbete måste ske kontinuerligt
för att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö
på arbetsplatsen.
Vid detta tillfälle vill vi diskutera med er på
arbetsplatsen hur vi kan vidareutveckla
arbetsmiljöarbetet för just er. Vi kommer
att gå igenom vad som är arbetsmiljö, hur
ni som anställda kan delta i arbetsmiljöarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet i Move & Walk Assistans och ansvarsfördelning.
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HLR

Målgrupp

Samtliga assistenter

Plats och tid
Göteborg:

Målsättning

Alla anställda på Move & Walk Assistans
skall känna till grunderna i HLR( HLR barn
när det är aktuellt).
Kunskaperna skall uppdateras regelbundet

Vuxen HLR 8mars 13-15
Barn HLR 8mars 15:30-16:30

Stockholm:

Vuxen HLR 8maj 13-15
Barn HLR 8maj 15:30-16:30

Malmö:

Vuxen HLR 22feb 9:30-11:30
Barn HLR 22feb 14:30-15:30

Norrköping:

Vuxen HLR 4maj 13-15
Barn HLR 4maj 15:30-16:30

Övrigt:
Vuxen HLR och Barn HLR är avgiftsfria
kurser som ingår i Move & Walk Assistans
grundutbud.
Sista anmälningsdag 10 dagar innan aktuellt kursdatum. Skicka din anmälan till
utbildning@movewalk.se
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KUNDANPASSAD
FÖRFLYTTNINGSUTBILDNING
I SAMBAND MED HEMBESÖK

Målgrupp

Samtliga assistenter. I samband
med hembesök.

Målsättning

Målet med utbildningen är att du få kunskaper i arbeta på att kraftbesparande
sätt. Att använda dina krafter optimalt
istället för maximalt.

Plats och tid
Innehåll

Praktiska förflyttningsövningar med
och utan hjälpmedel.
Du får en bra grund för att klara ditt
arbete utan att drabbas av onödig
trötthet och risker för belastningsbesvär och skador.
Att hjälpa , men framförallt stödja
personer med sänkt funktionsnivå till
ett så självständigt liv som möjligt.
Förmedla en mjuk och skonsamt arbetsmetodik som leder till god omvårdnad och ett gott bemötande.
Höja vårdkvalitén och minska slitage,
stress och arbetsolyckor.

•

Planeras tillsammans med din
personliga conducter! Utbildningen är 1 timme lång

•

•

•

Utbildningen anpassas
efter kundens behov
och delaktighet
och lägger fokus på att
lära deltagarna arbeta på
ett skonsamt sätt.
Genom att öka
förståelsen för den
egna kroppen undviks
belastningsskador, värk
och trötthet.

•

Övrigt:
Skicka din anmälan till
utbildning@movewalk.se så kommer din
personliga conducter att kontakta dig.
Värde: 2500kr/tillfälle

18

