Velkommen til oppstart av alor nettverk
Hordaland og Sogn & Fjordane
torsdag 02. februar 2017 kl. 09:00 – 15:30.
Sted: Scandic Bergen Airport hotell

Tema for dagen
«Arbeidsliv og rus nettverk»
Program
Kl. 09:00

Kaffe og rundstykke

Kl. 09:30

Velkommen, presentasjon og innledning

Kl. 09:45

Dagens tema: «Rus- og arbeidsliv – erfaringer og utfordringer»
Open Space v/Ingunn K. Svendsen, KoRus Vest Stavanger

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Fortsettelse av dagens tema.

Kl. 14:30

Oppsummering og avslutning

Det legges inn pauser underveis
NB!
Dagens arbeidsform ivaretar og fremhever den enkeltes engasjement og fokus. Tenk derfor
gjennom hvilke tema som opptar deg mest. Dine tanker og innspill er viktige! Se vedlagt
informasjon om Open Space.

alor nettverk og målgruppe
Hvem inviterer?
Kompetansesenter Rus Vest, Bergen, Bergensklinikkene, Kalfaret Behandlingssenter
(Kirkens Sosialtjeneste) og Avdeling for Rusmedisin (Helse Bergen) i samarbeid med
Akan kompetansesenter og Kompetansesenter Rus Vest, Stavanger
Hva er alor nettverk?
Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte
problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan
drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente
inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og
er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
Alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus Bergen – i et samarbeid med, Akan
kompetansesenter, Bergensklinikkene, Kalfaret Behandlingssenter og Avdeling for Rusmedisin. Det bygger
på en modell utviklet ved Rogaland A-senter /KoRus Stavanger

Målgruppe:
Denne samlingen er spesielt rettet mot leders utfordringer og ansvar, men nettverkssamlingen er som alltid
nyttig for grupper som Akan - kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste,
ansatte i personalavdelinger/ HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Scandic Bergen Airport
Veibeskrivelse
Kursavgift kr 750,Påmelding HER

Kontakt: Sonja Mellingen (KoRus) 415 19 736 sonja.mellingen@bergensklinikkene.no
Else Kristin Utne Berg (KoRus) 416 49 336 else.kristin.utne.berg@bergensklinikkene.no

Påmeldte som ikke melder fra om forhindret deltakelse belastes et gebyr pålydende kr. 500,-

