Kursus for ledere og nøglepersoner på tværs af kommunens afdelinger

Tværfaglig organisering – sådan skaber I gode rammer!
Har I rammerne til at være på tværs? Lovgivningen stiller flere steder krav om
tværfagligt samarbejde i den kommunale indsats. Får I nok ud af samarbejdet? Og
hvad kræver det egentlig af de organisatoriske rammer, når indsatserne skal spille
sammen og understøtte hinanden i tværfaglige og koordinerede forløb?
Tværfagligt og koordineret samarbejde er den røde
tråd, der kan samle kommunens indsats for udsatte
ledige.

optimere rammerne for et velfungerende, tværfagligt
samarbejde for både medarbejdere, borgere og
kommunekassen.

Det kræver, at lederne i kommunens forskellige
afdelinger i fællesskab tager tråden op og sikrer
rammerne for, at de frontmedarbejdere, som
møder borgerne i hverdagen, er klar til at gribe
udfordringerne. Lykkes det, kan alle parter se frem
til en sagsbehandling med bedre resultater for
borgeren, en stærkere intern organisation og på
sigt - en mindre belastet kommunekasse.

Varighed

Indhold

Cabis bemanding

På denne kursusdag arbejder vi med:

Den ansvarlige konsulent hos Cabi er seniorkonsulent,
Bente Nissen.







kommunale fordele ved det tværfaglige
samarbejde
organisatoriske rammer og fælles forståelse af
bidrag til den samlede opgaveløsning
ledelsens opgaver og ansvar i det tværfaglige
samarbejde
hvordan styrker vi som ledere det tværfaglige
samarbejde?
en plan for den videre proces.

Kurset henvender sig til ledere og nøglepersoner på
tværs af kommunens afdelinger.

Udbytte
Efter kurset har I som ledere og nøglepersoner større
indsigt og en fælles forståelse for, hvordan I som
kommunens ledere kan understøtte det tværfaglige
samarbejde. I vil have udarbejdet et konkret afsæt for at
04-07-2019

Kurset er på 6,5 time inkl. frokost og pauser og foregår hos
jer eller i lokaler, som I finder.
Der kan være op til 16 deltagere på et hold.

Referencer
Cabi har arbejdet med lignende udfordringer i en række
kommuner.

Bente er en erfaren underviser og har stor viden om det
tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde i
beskæftigelsesindsatsen.
Bente har holdt talrige oplæg og workshops om
tværfaglighed i landets kommuner, og hun har arbejdet
indgående og praksisorienteret med det tværsektorielle
samarbejde som innovationsleder i ungeprojektet Route
25.

Pris
Som her beskrevet koster kurset kr. 22.000 plus moms og
direkte omkostninger til transport.
Vi tilpasser gerne indhold og omfang til jeres konkrete
udfordringer. Kontakt Bente Nissen på bn@cabiweb.dk
eller ring 2559 3364 for dialog og pris.

