Grundutbildning för assistenter, 2 dagar
Innehåll: Utbildningen innehåller information om lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, vad sekretess och tystnadsplikt
innebär samt information om arbetsmiljö. Tillsammans med externa
föreläsare pratar vi om hur det är att arbeta som personlig assistent. Vi
går igenom frågor kring förhållningssätt och bemötande.
Du som har varit anställd i minst tre månader och tänker fortsätta din
anställning, ska gå denna obligatoriska grundutbildning. Den är på två
dagar och erbjuds vid två tillfällen under året. MejDej-kooperativet står
för lön för 7 timmar per dag, resekostnader, övernattning samt fika och
lunch.
Dag 1: 3 april
Tid: 9:00 -16:00
Plats: Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15

Anmälan till:
044-781 51 00
info@mejdej.se
eller via
www.mejdej.se

Utbildningar 2019

Dag 2: 4 april
Tid: 9:00 -16:00
Plats: Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15
Sista anmälningsdag är 11 mars

Grundutbildning för arbetsledare
Dag ett och två vänder sig till dig som är ny som arbetsledare.

Plats: Kansliet i Kristianstad
Dag 1: 8 oktober/ sista anmälningsdagen 30 september
Tid: 9:00 -16:00
Innehåll: Information om MejDej-kooperativet, Arbetsledaravtal, arbetsmiljö, tystnadsplikt,
Lex Sarah, Anmälningsplikt, Assistansomkostnad, Kostnadsredovisning
Dag 2: 17 oktober/ sista anmälningsdagen 7 oktober
Tid: 9:00 -16:00
Innehåll: Aiai, Arbetstid, Schemaläggning, arbetsrätt, rekrytering,
lönesamtal/utvecklingssamtal, lönesättning
Dag 3: 24 oktober/ sista anmälningsdagen 7 oktober
Denna dag är obligatorisk för alla arbetsledare samt för de medlemmar som arbetsleder det
dagliga arbetet. Vi bjuder på fika och lunch. Lön utgår till arbetsledare för 7 timmar.
Tid: 9:00–16:00
Plats: Tyringe kurhotell, Sanatorievägen 15

Innehåll: Ej klart

Glöm ej meddela
eventuell specialkost
vid anmälan.
MejDej-kooperativet
står för resekostnader
till alla våra
utbildningar.
Assistenter och
arbetsledare får lön
under utbildningarna.
Utbildningarna i Första
Hjälpen, brandskydd
och ergonomi är
alldeles utmärkta att
repetera efter 2-3 år.

Den här utbildningskatalogen bör ni spara för den
gäller hela året. Vi kommer inte att skicka ut mer
information om utbildningarna under året.
Vi kommer att ha ytterligare utbildningar/
föreläsningar som inte är bokade ännu, så när det
är klart kommer ni att få en inbjudan.

Årsplan
Februari
12

Introduktionsutbildning, Tyringe

Mars
29

Ergonomiutbildning, Tyringe

April
3-4
10

Grundutbildning 2-dagars, Tyringe
Första hjälpen + brandskyddsutbildning, Tyringe

Maj
9
23

Missbruksutbildning, Tyringe
Introduktionsutbildning, Tyringe

Juni
14

Ergonomiutbildning, Kristianstad

September
5

Introduktionsutbildning, Tyringe

Oktober
1
8
17
24
November
14
26

Första hjälpen + brandskyddsutbildning, Tyringe
Grundutbildning dag 1, arbetsledare, Kristianstad
Grundutbildning dag 2, arbetsledare, Kristianstad
Arbetsledarutbildning, Tyringe
Ergonomiutbildning, Kristianstad
Introduktionsutbildning, Tyringe

Introduktionsutbildning för nyanställda assistenter
Du får information om LSS, anställningsvillkor, tidsredovisningsprogram,
skyldigheter, rättigheter m.m. Du får även information från Kommunal.
Vi bjuder på fika och lunch. Lön utgår för 7 timmar. Alla utbildningstillfällena
är på Tyringe kurhotell och mellan klockan 9:00–16:00
Datum:
12 februari
23 maj
5 september
26 november
Sista anmälningsdag är en vecka innan utbildningen äger rum.

Första Hjälpen och Brandskyddsutbildning
Björn Asklöf från Tactical Rescue håller i utbildningen. Teori varvas med
praktik så klä dig efter väder eftersom övningarna kommer att ske utomhus.
Vi bjuder på fika och lunch. Lön utgår för 7,5 timmar.
Datum: 10 april och 1 oktober, kl. 9:00–16:30
Plats: Tyringe kurhotell, Sanatorievägen 15
Sista anmälningsdagen är 27 mars respektive 17 september

Första Hjälpen på barn
Björn Asklöf från Tactical Rescue håller i utbildningen. Utbildningen riktar sig
till dig som jobbar med barn i ålder 0 - 9 år. Teori varvas med praktik.
Datum: Anordnas vid behov

Ergonomi utbildning
Även om du inte har fysiskt tungt arbete skall du gå den här utbildningen.
Föreläsaren är från Agnes Health. Teori varvas med praktik. Vi bjuder på fika
och lunch. Lön utgår för 7,5 timmar.
Datum:
29 mars, Tyringe kurhotell, Sanatorievägen 15,kl.9:00-16:30
14 juni, kansliet i Kristianstad, kl.9:00–16:30
14 november, kansliet i Kristianstad, kl.9:00–16:30
Sista anmälningsdag är 13 mars, 27 maj respektive 30 oktober

Missbruksutbildning
Välkommen till en föreläsning om missbruk, föreläsare är Anniela Nilsson
och Eva Petersson från Maria Skåne Nordost samt Simon Fagerström. Vi
bjuder på fika och lunch. Lön utgår för 7 timmar.
Datum: 9 maj kl. 9:00–16:00
Plats: Tyringe kurhotell, Sanatorievägen 15
Sista anmälningsdagen är 25 april

