
•	 Hvilke	kurs	skal	du	på?
•	 Hvem	betaler?
•	 Hvordan	melde	seg	på?

Kommer	du	på	kurs?

Kursmeny:

1.	 	Organisasjonsutvikling/
høstkonferanse

2.	 	Likemannskurs	–		
pedagogisk	kompetanse/
samtaleteknikk	og	etikk

3.	 Brukermedvirkning

4.	 	markedsføring	av	egen	
organisasjon

5.	 	Likemannskonferanse/
erfaringsutveksling

6.	 samhandlingsreformen

7.	 	Likemannskurs	–		
rettighetskurs

8.	 	samarbeid	med	andre	
organisasjoner

9.	 	universell	utforming	–		
Plan	og	bygningsloven

10.	 Kommunikasjon

napp	ut
høstens	kurs-

meny!



September

Organisasjonsutvikling/	
høstkonferanse
Tid:	14.	–	15.	september

sted:	Quality	hotell	og	resort	sarpsborg

målgruppe:	Tillitsvalgte i lokallag/ landsforeninger  

(2 personer pr. lag)

Kursinnhold: Utvikling av egen organisasjon, styrke samar-

beidet mellom lokallagene/ landsforeningene og region. 

Skape bedre forståelse og kunnskap gjennom arbeidet med 

virksomhetsplan og gjennomføring av prioriteringene.

Påmeldingsfrist:	1. juli 2013

Deltakeravgift: Kr. 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

Pedagogisk	kompetanse/
samtaleteknikk/etikk
Tid:	21.	–	22.	september	2013

sted:	Quality	hotell	og	resort	sarpsborg

Samarbeid med NHF Innlandet, NHF Oslo, NHF Agder og 

NHF Oslofjord Vest.

målgruppe:	Gamle og nye likemenn

Kursinnhold:	Fagkurs for likemenn. Pedagogisk kompetanse, 

samtaleteknikk og etikk inngår i grunnpakka som alle 

likemenn må ha. Kurset er helt grunnleggende i en 

likemann s skolering og nødvendig for å få  

LIKEMANNSGODKJENNING.

Påmeldingsfrist:	15.august 2013

Deltakeravgift:	 Kr. 500,- 

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

Brukermedvirkning
Tid:	27.	–	28.	september	

sted:	Quality	hotell	og	resort	sarpsborg

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHF’s lokallag/

landsforeninger og medlemmer i kommunale/fylkes-

kommunale råd.

Kursinnhold:	Gjennomgang av brukermedvirkning på 

individnivå og systemnivå, lover og forskrifter. NHF’s defini-

sjon og holder til brukermedvirkning.

Påmeldingsfrist:	1. september 2013

Deltakeravgift:	kr 500,-

nB!	Ved påmelding vennlgst bruk NHF’s påmeldingskjema

OktOber

markedsføring	av	egen		
organisasjon
Tid:	4.	og	5.	oktober	2013

sted:	scandic	Osloairport	Gardermoen

målgruppe:	Styrene i lokallag/ landsforeninger og region-

styre.

Innhold:	Kunnskap om ulike metoder og virkemidler som kan 

brukes til synliggjøre egen organisasjon.

Påmeldingsfrist:	1. juli 2013. (2 delt. pr. lokallag/ 

landsforening)

Deltakeravgift:	kr 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

Likemannskonferanse/	
erfaringsutveksling
Tid:	9.	og	10.	oktober

sted:	Quality	hotell	og	resort	sarspborg

målgruppe:	Gamle og nye likemenn, lokallags styrene og 

andre interesserte.

Kursinnhold:	Hvordan jobber likemenn?

Hvordan jobbe som likemann?

Hva kreves av en likemann?

Gruppearbeid

Påmeldingsfrist:	1. august 

Deltakeravgift:	kr 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

samhandlingsreformen
Tid:	19.	–	20.	oktober	2013

sted:	scandic	hotell	Asker

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHF

Kursinnhold:	Hva er samhandlingsreformen? Hvordan 

organisere kommunene samhandlingsreformen? Hva betyr 

samhandlingsreformen for folk flest? Hvilken utfordring er 

viktigst for NHF?

Påmeldingsfrist:	1. september 2013

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.



Ved	påmelding	vennligst	bruk	
nHFs	påmeldingsskjema.

nB!
www.nhf.no

NOvember

rettighetskurs
Tid:	1.	–	2.	november	2013

sted:	soria	moria	konferansehotell

Samarbeid med NHF Oslo, NHF Innlandet, NHF Oslofjord Vest 

og NHF Agder.

målgruppe:	Tillitsvalgte i lokallag/ landsforeninger.

Kursinnhold: Gi deltakerne kompetanse om rettigheter og 

plikter innen skatt, trygd , pensjonsreformen og hjelpemidler.

Påmeldingsfrister:	14. september 2013

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

samarbeid	med	andre		
organisasjoner

FN konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Samarbeid i kommunale/fylkeskommune råd

Tid:	15.	og	16.	november

sted:	Quality	hotell	og	resort	sarpsborg

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHFs lokallag/

landsforeningslag og medlemmer i kommunale/fylkes-

kommune råd.

Kursinnhold:	Gjennomgang av FN konvensjonen og hvilke 

rettigheter ivaretar den for mennesker med nedsatt funk-

sjonsevne. Hvordan kan funksjonshmmedes organisasjoner 

samarbeide bedre i de kommunale og fylkeskommunale råd. 

Hvilke saker er viktige for «oss» i kommunen og fylkes-

kommunen.

Påmeldingsfrist:	15. oktober 

Deltakeravgift:	kr 500,-

er

universell	utforming,		
Plan	og	bygningsloven
Tid:	23.	–	24.	november	2013

sted:	støtvig	hotell	-	Larkollen

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHF.

Kursinnhold:	Plan og bygningsloven og forskriften til loven. 

Gjennomgå, hva er Fagplaner, Kommuneplan, Kommunedel-

planer, Reguleringsplaner, Arealplaner og Regionale planer.

Påmeldingsfrist:	1. oktober 2013

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

Kommunikasjon
Tid:	29.	–	30.	november	2013

sted:	scandic	Osloairport	-	Gardermoen

målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i NHF.

Kursinnhold:	Kommunikasjonsteorier og begreper.  

Sammenhengen mellom teori og praksis. Bevist holdning til 

egen væremåte. Innsikt og trening i hva som fremmer og 

hemmer samarbeid. Inspirere den enkelte til å se sin egen 

rolle i den daglige kommunikasjonen.

Påmeldingsfrister: 1. oktober 2013

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

nB!	Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema



Hvordan	melde	seg	på	kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med leder, studieansvarlig eller 

annen tillitsvalgt i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som 

lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionkontor.

Hva	er	et	kurs?
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller 

måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs om man selv kan 

velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likemenn ligger i grense-

land mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likemannsarbeid går som 

et eget fagområde i NHF man må ha kursbevis på for å utøve.

Landsforeningene	kan	søke	kurs	for	egen	organisasjon	a	10.000,-		

Deltakeravgiften	-	hvem	betaler?
Dette må føres opp på påmeldingsskjemaet, her skrives for eksempel på laget.

BRUK NHFS PÅMELDINGSSKJEMA – FINNES PÅ HJEMMESIDEN – WWW.NHF.NO/OEST.

AOF Fredrikstad og moss

Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Tlf. 69 36 71 60
E-post: fredrikstad@aof.no
www.fredrikstad-moss.aof.no

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold

St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Tlf. 69 13 04 10
E-post: sarpsborg@aof.no
www.sarpsborg.aof.no

Fortsatt	nye	muligheter:		Hjelp,	jeg	skal	lære	DATA
I 2013 fortsetter vi tilbudet for opplæring av medlemmer som ønsker å lære data for første gang og de som ønsker videre 

utvikling av det «lille» du kan. I 2013 tilbyr vi også 1 til 1 opplæring det vil si du har mulighet til egen ringleder til opplæring.  

Alle lokallag/landsforeninger eller enkelt personer som ønsker, ta kontakt.

NB! Vi har gratis utlån av PC til opplæringen.

Vi	har	fortsatt	tilbudet	–	er	dette	noe	for	deg:

Dataopplæringen består av 2 temaer a 4 timer. Til sammen 8 timer.

Det	kan	velges	i	følgende	temaer:

- Nettbank

- NAV – skatt, pensjon Altinn, minid

- Enkel photoshop

- Handel på nett

- Sosiale medier

- Bestille reiser, billetter til arrangement osv

- Skype

Ønsker du å delta på denne opplæringen, ta kontakt 

med ditt lokallag/landsforening.

Lokallag/landsforening som ønsker å starte opplæring 

for sine medlemmer tar kontakt med regionskontoret 

eller studieansvarlig i regionstyret Arild Karlsen.


