Kursusforløbet
BPA modulet kan fungere som en brobygning fra
Handi-K@s linier og kan fx også bygges ind i et
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb på
en af linierne. Modulet planlægges over en toårig
periode og henvender sig til dig, som:
Er på vej til at søge BPA og ønsker at gøre sig
1. mere parat til at udfylde arbejdslederrollen.
Har fået tildelt BPA og ønsker støtte til at
2. videreudvikle arbejdsleder kompetencerne.
Indhold:
Kommunikation – at se andres perspektiver
A
og at bruge sin hjælper i kommunikationen
etc.
Konflikthåndtering
B At tage hånd om møder – interne i hjælper
C gruppen og eksterne til fx sagsbehandler
og arbejdsgiver.
Timeplaner og kalendersystemer
D
Den fysiske hverdag: hjælper- og kommuniE kationspas mv.
Personaleudvælgelse
F

Der vil dialogisk og i samarbejde med deltagerne
blive foretaget individuelle kompetanceafklaringer
ved forløbets start. Disse afklaringer skal hjælpe
med at indfange optimale læringsarenaer samt
afdække mulige kompensationer i forhold til kognitive styrker og svagheder.
For at deltage i BPA Brobygningsmodulet skal deltageren enten have en ny BPA, hvor min. 10 assistenttimer pr. uge kan tildeles forløbet eller få tildelt
10 ugentlige assistenttimer som forsøgsordning hos
sin kommunale sagsbehandler.

Praktiske oplysninger
Vil du vide mere om BPA-modulet på
Handi-K@ kan du læse mere på:
www.handi-ka.dk el ler på
www.bpa-net.dk
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Kontoret

Kontoret har åbent:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00
Tlf. nr.: 78 47 73 80
På kontoret sidder vores leder Mimse og kontorassistent Kjeld.
Hvis du uheldigvis skulle blive forhindret i at møde
frem, vil vi opfordre dig til at ringe hertil mellem
kl. 8.00-8.30. på tlf.: 78 47 73 80

Email:
handi-ka@rm.dk
Skolens Hjemmeside:
www.handi-ka.dk
Handi-K@ hører ind under SOH
Undervisningen varetages af undervisere fra Folkeoplysningen FOF.

Handi-K@
Engtoften 7A
8260 Viby J
Tlf: 78 47 73 80
Fa x : 7 8 4 7 7 3 9 4
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Konflikthåndtering

Vi anskuer konflikter som en del af det at være
menneske og som mulighed for vækst. Målet med
undervisningen er at blive mere bevidst om egne
mønstre og tilegne sig redskaber til at takle konflikter.
Vi ser på forskellige slags konflikter og deres typiske eskalering, sidstnævnte ved hjælp af konflikttrappen og konfliktskytrappen. Med udgangspunkt
i brugernes hverdag træner vi hensigtsmæssig
kommunikation. Vi forsøger at bevidstgøre personlige processer bl.a. ved hjælp af girafsprog. Der
fokuseres på at brugerne bliver bedre til at lytte til
hinanden og sætte ord på følelser og behov.
Det tilstræbes at forene en psykologisk synsvinkel
med en social/praktisk synsvinkel i formidlingen af
stoffet.
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Det Sociale område

”Det sociale område” er et mig-og-min-verden-fag,
som tager udgangspunkt i relationerne ml. borgeren som arbejdsleder og andre aktører/instanser
med betydning for dennes arbejdsle-derfunktion.
Herunder særligt relationen mellem borger og
hjælper, men også relationen til fx pårørende,
sagsbehandlere, sociale myndigheder og den øvrige omverden.

Faget rummer information om arbejdslederrollen
samt træning og støtte i forhold til denne. Hvad
kræves der for at være arbejdsleder, og hvordan er
man det bedst i praksis. Der udarbejdes konkrete
og individuelle arbejdsværktøjer, som gør det lettere for den enkelte at være arbejdsleder.
I faget vil vi desuden forholde os til BPA-lovgiv-ning
og anden sociallovgivning samt inddrage evt. forskning i det omfang, det er relevant.
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Procesindhold

Hvordan klarer jeg forskellige situationer i min
hverdag?
Hvilken slags hjælpere har jeg brug for til hvad?
Hvordan bliver jeg bedre til at udvælge hjælp-ere?
Der vil også blive lagt vægt på, at gruppen foretager sig forskelligt, som alene har til formål at understøtte de sociale kontakter medlemmerne imellem.

Netværksgrupper

BPA modulet har en tilknyttet netværksgruppe, der
henvender sig til dem, som har interesse i at finde
inspiration og støtte til et liv med personlige assistenter og derigennem dygtiggøre sin arbejdslederrolle.
Netværksgruppen er obligatorisk, når man følger
BPA modulet.
Men da formålene med netværksgruppen er
- at få erfaringer og forskelligheder i spil,
- at skabe gode sociale netværk
skal gruppen, i tråd med Projekt & Udviklings
teamets øvrige netværksgrupper, være åben for at
optage medlemmer udenfor Handi-K@s deltagercirkel.
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Kommunikation

At styrke den enkeltes og gruppens kommunikative
kompetence gennem refleksioner over samtale,
indhold samt proces.

+

Ankerlærer:
Lene Lau

Hjælpere:
Deltagerne medbringer egne
personlige hjælpere til
undervisningen.

