Invitasjon til kurs- og årsmøtehelg 2016
Vi har den glede å invitere deg/dere til kurs- og årsmøtehelg lørdag 13. og søndag 14. februar 2016
på Ørland Kysthotell.
Foreleser er Eva Mikkelsen. Hun er eier og leder av Praxis Bergen. Hun har en Master
of Public Administration fra Copenhagen Business School, cand.mag i barnevern, samt
utdanning som sosionom, veileder og familieterapeut.
Eva Mikkelsen har jobbet 25 år innen offentlig og privat sektor. Hun har vært regional
prosjektkoordinator for Modell-kommune prosjektet og er rådgiver for
Nordlandsforskning. Hun har oppdrag for Høgskolen i Lillehammer som foreleser,
sensor og gruppeveileder for studenter. Mikkelsen er også fagkyndig medlem i
Fylkesnemda, Hordaland/Sogn og Fjordane.
Kurset: «Kunsten å mislykkes godt» et foredrag om relasjoner og samhandling
Å være fosterforeldre betyr å være i relasjon til mange og ulike mennesker. Det handler om å tilby eget liv og
familie 24 timer i døgnet året rundt. Noe som betyr at du ikke kan gå fra jobb etter 8 timer og ha 16 timers
lading og time-out før neste arbeidsøkt.
 Hvorfor kan ikke folk bare gjøre som de får beskjed om? Og hva skjer når følelsene renner inn og vettet
renner ut?
 Hvor rasjonelle er beslutningene vi tar? Og hva skjer når vi tolker og bruker skjønn?
 Samhandling - et krav uten oppskrift. Og hva er barnevernets særlige ansvar?
 Kunsten å mislykkes godt
Kurset starter lørdag morgen kl.11.00, med registrering fra kl. 10.00.
 I løpet av helga møter vi også mange andre fosterforeldre som vi kan utveksle erfaringer og ha gode
samtaler med.
 Festmiddag lørdag kveld.
Endelig program for helga blir lagt ut på våre nettsider så snart det er klart. Årsmøtepapirer blir lagt ut på
hotellet ved ankomst. De vil også være tilgjengelig på våre nettsider i god tid før årsmøtet.
NB! Frist for å melde saker til årsmøtet er 15. januar: sortrondelag@fosterhjemsforening.no
NB! Frist for bindende påmelding for kurshelga er 15.januar: sortrondelag@fosterhjemsforening.no
Velkommen!
Vi gjør særlig oppmerksom på at de fleste kommunene, deriblant Trondheim, dekker kurs og hotellopphold inkl.
måltider fra lørdag formiddag til og med lunsj søndag. Dere som ønsker å komme fredag, bestiller rom selv ved
Ørland Kysthotell. Dette betaler dere ved ankomst.
Vennlig hilsen
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag
Kursavgift, pris og søknadsskjema for dekning av utgifter følger vedlagt.

Søknad om dekning av deltagerutgifter ved
Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelags kurs- og årsmøtehelg 2016
(Skjemaet fylles ut og oversendes omsorgskommunen)

Jeg/vi har meldt oss på som deltaker på Norsk Fosterhjemsforening Sør‐Trøndelags Kurs og årsmøtehelg på
Ørland Kysthotell 13. og 14. februar 2016. Kursholder er Eva Mikkelsen. Hun vil snakke om «Kunsten å
mislykkes godt», et foredrag om relasjoner og samhandling.
Personlige opplysninger:
Omsorgskommune:………….…….…………………….…………………………………..……..
Navn på fosterbarn:.………….………………………….………………………………….……..
Fosterforeldre/søkere:……….…………………………….………………………………........
Adresse:………..………….……………………………………………………………………………..
Telefon:………………………E-post…......……………………………………………..……….…
Jeg/ vi ønsker dette dekket:
Alt 1: Kurs og hotellopphold inkl. måltider fra lørdag formiddag til og med lunsj søndag
(Pr. deltager) Kr. 3.500,‐ x Antall deltagere
= kr_________________
+ tillegg for enkeltrom a kr 295 (lørdag - søndag)
= kr_________________
= kr_________________
+ Evt. tillegg ikke‐medlemmer (kr.500 pr deltager)
= kr_________________

Alt 2: Kurs med lunsj og kaffepauser lørdag:
(Pr. deltager) Kr. 1500 x Antall deltagere.

Sum Alt 1

= kr_________________

Sum Alt 2

= kr _________________

Dette beløpet overføres fra omsorgskommunen direkte til Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag
(se nederst på arket)
OBS: MERK TYDELIG HVILKEN DELTAGER INNBETALINGEN GJELDER FOR.
Tilleggsutgifter
+ Tapt arbeidsfortjeneste (spesifiseres på eget ark)
+ Mine/ våre reiseutgifter med egen bil/ off. transport
+ Evt. andre utgifter jeg krever dekket. (Spes. på eget ark.)
Totalt :
Dette beløpet overføres direkte til deltagerne

= kr__________________
= kr__________________
= kr__________________
= kr__________________

Innbetaling til:
Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag
v/kasserer Kjell Tønnes Knutsen
Skytterv. 23, 7088 Trondheim

Tlf.: 452 69 193

Bankkonto 4202. 43. 94837. Sparebank 1

