Obligatoriska utbildningar
Dessa utbildningar ingår i den administrativa avgiften och bekostar lön, kurskostnad och
resor.
Introduktionsutbildning
Utbildningen är en heldag och vi erbjuder 4 utbildningstillfällen
Den innehåller:
Information från Kommunal
Information om anställningsvillkor, löner, tidsredovisningsprogram, försäkringar, avtal,
skyldigheter och rättigheter
Information om LSS
Första Hjälpen- och Brandskyddsutbildning
Utbildningen är en heldag och vi erbjuder två utbildningstillfällen per år och hålls i Tyringe
Utbildningen innehåller teori och praktiska övningar.
Föreläsaren går igenom Hjärt och lungräddning, luftstopp, Säkerhet-Andning-BlödningCirkulationssvikt, förband, olika riskzoner, brandförlopp, ger tips om förebyggande
åtgärder samt släckningsverktyg. Man får öva på hur man hanterar en brandsläckare och
brandfilt när olyckan är framme.
Första Hjälpen utbildning för de som jobbar med barn
Denna utbildning anordnas vid behov. Utbildningen är en halvdag. Den riktar sig till de
som jobbar med barn i ålder 0 år till 9 år. Den innehåller teori och praktiska övningar på
dockor.
Grundutbildning för personliga assistenter
Assistenten kan gå denna utbildning en gång.
Utbildningen är på två dagar. Förutsättning för att komma med på utbildningen är att
assistenten arbetat minst tre månader och kommer att stanna kvar inom MejDejkooperativet. Assistenten måste även ha gått introduktionsutbildningen innan
grundutbildningen.
Dag 1
Innehåll:
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Vad innebär sekretess och tystnadsplikt i verksamheten
Grundläggande om arbetsmiljö
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Dag 2.

Innehåll:
Tillsammans med externa föreläsare pratar vi om hur det är att arbeta som personlig
assistent. Vi går igenom frågor kring förhållningssätt och bemötande.
Ergonomiutbildning
Utbildningen är en heldag och vi erbjuder tre utbildningstillfällen.
Utbildningen är en del av vårt arbetsmiljöarbete och även om du inte har fysiskt tungt
arbete skall du gå på utbildningen.
Kursen omfattar grundläggande ergonomi
Föreskrifter om belastningsergonomi, tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.
Kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser.
Kunskaper om vilka hjälpmedel som finns och hur de används.
Grundutbildning för arbetsledare
Utbildningen är på tre dagar och dag ett och två vänder sig främst till nya arbetsledare
men även de som redan gått utbildningen tidigare kan gå den för att få sina kunskaper
uppdaterade. Dag tre tar vi in en extern föreläsare som pratar om något aktuella ämne.

