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Kursus og Rådgivningsafdeling
Botilbud på Tværs har i kursus- og rådgivningsafdelingen sammensat et team af medarbejdere, der er i
stand til at rådgive, sammensætte kurser og give supervision til Botilbud, Institutioner, Kommuner og Uddannelsesinstitutioner, som ønsker at opkvalificere
deres ledere, medarbejdere og studerende.
Alle opgaver tilrettelægges individuelt, således den
tager udgangspunkt i modtagerens konkrete udfordringer og behov.
Kursus-, Rådgivnings- og supervisionsforløb
For at sikre, at I får den helt rigtige løsning, vil der forud for kursus-, rådgivnings- eller supervisionsforløbet
være en dialog mellem Jer og Botilbud på Tværs. I
denne dialog får I vederlagsfri sparring på indholdet
og opbygning af Jeres forløb.
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Socialpædagogisk behandling af svært belastede børn, unge eller voksne.
Magtanvendelse, indgreb i selvbestemmelsesretten og identificering af skjult magt.
Håndtering af databeskyttelsesforordningen i
praksis på et botilbud, herunder etik og tavshedspligt.
Ramme- og projektbeskrivelse, samt supervisionsarbejde omkring etablering af specialprojekt med interview og intervention i forhold til
nærmeste pårørende.
Driftsorienteret og økonomisk rådgivning til
botilbud.
Løsning af samspilsproblemer med beboerne.
Hjælp til håndtering af voldsomme episoder,
som eksempelvis en beboers selvmordsforsøg
eller vold mod øvrige beboere eller personale.
Nytænkning af pædagogiske metoder.
Psykologsamtaler med borgerne.
Undervisning i målgruppeforståelse
Pædagogisk sparring i forhold til særlige borgere og faglige udfordringer.

Hjælp til opstart af institution

Alle forløb kan tilrettelægges for såvel store forsamlinger, som små grupper og undervisningen kan foregå
på klassisk vis eller være suppleret med praktiske
øvelser og workshops.

Som noget særligt for kommuner udenfor Vesthimmerland tilbyder vi assistance til opstart af individuelle
projekter eller institutioner.

I rådgivningsforløb tilbyder vi, at følge dagligdagen
hos Jeres personale i en periode, således vi ud fra vores observationer kan strikke et relevant forløb sammen, hvor personale opkvalificeres til at håndtere
tunge pædagogiske opgaver.

Grundskabelonen for konceptet er, at Botilbud på
Tværs i en aftalt periode sender et specialpædagogisk
team til den pågældende kommune. Dette team tilrettelægger og opstarter projektet, ligesom de sørger
for, at de af hjemkommunen ansatte medarbejdere er
klædt godt på til selv at arbejde videre med borgerne i
projektet, når perioden udløber.

Når man arbejder med svært behandlingskrævende
børn, unge eller voksne kan ekstern supervision være
gavnligt for at sikre, at man kan levere den bedst mulige behandling. Vi tilbyder både supervision på baggrund af akut opstående episoder, men også længerevarende og planlagte supervisionsforløb.

Kontakt os:
Botilbud på Tværs ApS

Eksempler på kursus-, rådgivnings- og supervisionsforløb.
Til inspiration ses nedenfor ses en række eksempler
på opgaver, som vi har løst. Find flere eksempler på
vores hjemmeside.
-

Pædagogisk forståelse af psykiatriske diagnoser.

Svoldrupvej 35
9640 Farsø
Tlf. 9863 3100
E-mail: tvaers@tvaers.com
Hjemmeside: www.tvaers.com

