Program
1. dag – 1. uge – 25. feb. 2020 – kl. 9.00–12.00
Velkomst og præsentation v/Linda Kragelund
•

Hvad er det vigtigste for dig på kurset?

•

En sygehistorie – et samfundsperspektiv.

2. dag – 2. uge – 3. mar. 2020 – kl. 9.00–12.00
Kompetencer, de faglige, personlige og uformelle v/Kate Fønsskov
•	hvordan kan du få styr på dine kompetencer og
hvad kan du bruge dem til?
•	skal du tilbage i dit job, eller skal du noget andet?
Individuelle samtaler.
3. dag – 3. uge – 10. mar. 2020 – kl. 9.00–12.00
Netværk v/Kate Fønsskov og Linda Kragelund
•

det faglige, personlige og samfundsmæssige netværk.

•

etablering af netværk til erfaringsudveksling.

4. dag – 4. uge – 17. mar. 2020 – kl. 9.00–12.00
”Pligt & ret” samt handleplan v/Linda Kragelund og Kate Fønsskov
•

pligter og rettigheder.

•

handleplan for helt elementære gøremål i din hverdag.

•

evaluering.
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STRESS OG
SYGEMELDT,
HVAD NU?

Undervisere

Indhold

Kate Fønsskov

Linda Kragelund

vejleder og pædagogisk
unge- og voksenunderviser.

sygeplejerske, ph.d. i
voksen- og efteruddannelse.

Kate har mange års erfaring fra sine
tidligere job som underviser, rådgiver
og vejleder fra uddannelsessystemet
og som uddannelses- og
virksomhedskonsulent i Jobcenter
Brøndby igennem 18 år.
Har i dag sin egen virksomhed hvor
hun hjælper ledige tilbage til
arbejdsmarkedet og hjælper
virksomheder med rekruttering.

Linda har mange års erfaring indenfor
psykiatrien og tilstødende områder.
Hun har altid videreuddannet sig og
interesseret sig for livslang læring,
undervisning og uddannelse. Arbejdede
i mange år som lektor ved Aarhus
Universitet. Arbejder i dag som underviser
og giver studiestøtte til elever med
psykiatriske diagnoser.

•	at få viden om, hvad det vil sige at have stress, med
udgangspunkt i dig selv.
•

at få redskaber til, hvordan du kan styre din hverdag.

•	at blive bevidst om dine kompetencer og hvad du kan bruge
dem til – skal du tilbage i dit job, eller skal du noget andet?
• 	at blive bevidst om, hvem du kan bruge i dine netværk i din
nuværende situation?
•	at få viden om, hvordan du kan samarbejde med jobcenteret,
hvilke krav du kan stille til det og hvilke krav jobcenteret kan
stille til dig.
•	at du udarbejder en handleplan for gøremål i din hverdag.

Målgruppe
Alle, på mindst 25 år, der er ramt af stress og sygemeldt fra deres job.

Evaluering
Hvad fik du med dig, er der noget du har savnet?

Målet er, at du
•	bliver fastholdt på arbejdsmarkedet eller at du kommer
tilbage på arbejdsmarkedet igen.
•

får eller bevare håbet om at blive velfungerende igen.

•

bliver motiveret for at komme videre i livet.

Pris
Kr.: 14.950 per person.

Antal deltager
6 – 8 deltagere.

Gå ind på www.kf hr.dk
og tilmeld dig senest d. 13.01.20

Timeantal
12 timer fordelt på fire dage, over fire uger. Samt et gruppeforløb på 8 timer
også fordelt over fire uger: 10. mar. – 17. mar. – 24. mar. – 2. apr. 2020.

