«Alor nettverket - til nytte for hva og hvem?»
-

Hvordan ta i bruk kunnskap og andres erfaringer til utvikling av god praksis innen
arbeidsliv og rus i egen virksomhet?
Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag,
Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter
inviterer til alor nettverk
tirsdag 11. desember 2018, klokka 09.00 – 15.30 på Scandic Hell

Program
Kl. 09:00

Kaffe og rundstykke

Kl. 09:15
Kl. 09:30

Velkommen – hensikt med dagen
Innledning v/ Ingunn K. Svendsen, KoRus Stavanger v/Rogaland A-senter.

Kl. 10.15

Pause

Kl. 10:30
Kl. 11:00

Erfaringer fra deltakerbedrifter
Dagens tema: Hvordan ta i bruk kunnskap og andres erfaringer til utvikling i egen
virksomhet? Introduksjon til Open Space v/ Roar Bakken og Torunn Aurstad

Kl. 11:30

Lunsj

Kl. 12:30
Kl. 15:00

Fortsettelse av dagens tema.
Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endringer

~ Kaffepauser legges inn underveis
www.alor.no

~

alor nettverk og målgruppe
Hvem inviterer?
Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Avd. for Rus- og Avhengighet, Helse NordTrøndelag i samarbeid med Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter
alor nettverk:
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 Midt – i et samarbeid med
Psykiatrisk klinikk – avd. for rus- og avhengighet, Akan kompetansesenter og Nav
Arbeidslivsenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter /KoRus
Stavanger
Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger
tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMSpersonell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i
personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Scandic Hell
Veibeskrivelse
Kursavgift kr. 850
Frist for påmelding:3.desember 2018
https://stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger?RegistrationID=321
Kontakt: Inger Lise Leite (KoRus), 952 37 049/ inger.lise.leite@stolav.no
Roar Bakken (KoRus), 934 45 884/ roar.bakken@stolav.no
Torunn Aurstad, (Avdeling for Rus- og Avhengighet, Helse Nord-Trøndelag) torunn.aurstad@hnt.no

NB! Påmelding er bindende. Ved uteblivelse uten beskjed senest dagen før, faktureres deltakeravgiften

