Tema: «Når har jobben noe med det?»
Kompetansesenter rus- Midt-Norge og Lade Behandlingssenter Blå Kors inviterer til
alor nettverk ved Kvilhaugen Gård i Trondheim 08.06.2017 kl. 08.30-15.30.

Program
08.30 - 09.00 Registering, kaffe med tilbehør
09.00 - 09.15 Velkommen v/Ingunn Flakne Solberg, KoRus Midt-Norge
09.15 - 10.00 «Når har jobben noe med det?» Betraktninger fra en leder, overlege Trond Aamo
v/St. Olavs Hospital
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Betraktninger om tema fra deltakere i nettverket, Statoil og Mesterbakeren AS.
11.00 - 12.00 Refleksjon i grupper
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.45 fortsatt refleksjon i grupper
13.45 - 14.00 Pause
14.00 - 15.00 Oppsummering fra gruppene
15.00 - 15.30 Avslutning av dagen, og vel hjem!

alor nettverk og målgruppe
Kompetansesenter rus Midt-Norge og Lade Behandlingssenter Blå kors vil invitere
alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling ved
Kvilhaugen Gård 08.06.17

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 – Norge i et samarbeid
med Lade Behandlingssenter Blå Kors - Raskere Tilbake. Det bygger på en modell
utviklet ved Rogaland A-senter /KoRus Stavanger
Målgruppe:
Ledere, Akan - kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/ HR eller om du er kollega som har
erfaring fra arbeidsliv og rus.

Kursavgift kr. 750,- inkludert lunsj og kaffepauser
Påmelding innen 11.05.2017
Påmelding: https://stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger?RegistrationID=249

Kontaktpersoner alor Sør-Trøndelag:
Ingunn Flakne Solberg (KoRus), 482 77 192, ingunn.flakne.solberg@stolav.no
Tor Sæther (KoRus), 959 48 169, tor.sether@stolav.no
Mari Bull Jynge Teig (Lade Behandlingssenter, Raskere Tilbake),73 84 85 00 ,
mbj.teig@ladebs.no

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

