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

Kommer	du	på	kurs?

Kursmeny
kurskatalog	2014

1.	 	Likemannskurs	-		
rettighetskurs

2.	 	samarbeid	med	andre	
organisasjoner

3.	 	universell	utforming/	
Plan	og	bygningsloven

4.	 Flytte	i	egen	bolig

5.	 	Brukerrepresentanter		
råd	og	utvalg

6.	 	Organisasjonskurs	–		
styre	og	stell

7.	 	Organisasjonsutvikling	
-	høstkonferanse

8.	 	Bruker	styrt	personlig	
assistanse	(BPA)

9.	 	Likemannskurs	-		
rettighetskurs

10.	 Kommunikasjon	

	 LiKemAnnsKurs:

	 Grunnkurs	1,	
	 	rigmor	–	ansvar	nHF	Oslo	

–	dato	til	høsten

	 Grunnkurs	2,		
	 	Ped.	Kompetanse/etikk	–		

ansvar	Oslofjord	Vest



Mars

rettighetskurs
Tid:	 28.	og	29.	mars	2014

sted:	 scandic	Oslo	airport	Gardermoen

	 	samarbeid	med	nHF	innlandet,	nHF	Oslo,		

nHF	Agder	og	nHF	Oslofjord	Vest

målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i NHFs lokallag  

og gamle og nye likemenn

Kursinnhold:	Gi deltakerne innsikt og  kompetanse om den 

nye uføretrygden/skattereformen. Sette søkelys på store 

sykdomsutgifter for den enkelte.

Påmeldingsfrist:	10. mars 2014

Deltakeravgift:	Se invitasjon som er sendt ut

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

april

samarbeid med andre  
organisasjoner
Tid:	 	25.	–	26.	april	2014

sted:		 Quality	hotell	sarpsborg

målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i lokallag og med-

lemmer av kommunale råd/fylkeskommunale råd.

Kursinnhold: Gjennomgang av FN konvensjonen og hvilke 

rettigheter ivaretar den for mennesker med nedsatt 

funksjons evne. 

Hvordan kan funksjonshemmedes organisasjoner samar-

beide bedre i kommunale råd og fylkeskommunale råd.

Hvilke saker er viktig for «rådene»?

Påmeldingsfrist:	10. april 2014

Deltakeravgift:	Kr 500,-

NB: Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

Mai

Universell utforming/ 
plan og bygningsloven
Tid:		 9.	og	10.	mai	2014

sted:		 scandic	Osloairport	Gardermoen

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i lokallag.  

Safo Øst representanter i de kommunale rådene/ 

fylkeskommunale råd.

Kursinnhold:	Hvordan arbeide for universell utforming i 

kommunene/fylkeskommunene, arbeidsplasser og  

nærmiljøet. NHF’s stragi for likestilling og deltakelse.

Den nye Plan og bygningsloven, forskrifter til loven, samt 

hvordan lese tegninger i offentlige dokumenter.

Påmeldingsfrist:	5. april 2014

Deltakeravgift: Kr. 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

JUni

Flytte i egen bolig
Tid:		 13.	og	14.	juni	2014

sted:		 Quality	hotell	og	resort	sarpsborg

målgruppe:	Medlemmer i Safo’s medlemsorganisasjoner 

(NHF –NFU –FNDB)

Kursinnhold:	Kartlegging før flytting, behov, ønsker, flytte fra 

foreldrehjemmet, bo alene, bomiljø, ny eller gammel leilighet 

og økonomi. Økonomiske utfordringer og muligheter, 

kommunens ansvar.  Hva sier «jussen» - velferdsteknologi. 

Erfaringer og faktaopplysninger

Påmeldingsfrist:	15. mai 2014

Deltakeravgift:		kr 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

septeMber

brukerrepresentanter  
i råd og utvalg
Tid:		 6.	og	7.	september	2014

sted:	 	scandic	hotell	Asker

målgruppe:	Medlemmer i brukerutvalg og kommunale/

fylkeskommunale råd. Kandidater til råd og brukerutvalg 

etter kommunevalget i 2015.

Kursinnhold: Arbeidsområde til kommunale og fylkeskom-

munale råd og brukerutvalg i det offentlige. Hvordan arbeide 

som representant for NHF/Safo i overnevnte råd/utvalg.

Lover og forskrifter innen gjeldende arbeidsområder.

Påmeldingsfrist:  1. august 2014

Deltakeravgift:	kr 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

Ved påmelding 
vennligst bruk 
nHFs påmeldings-
skjema.

www.nhf.no

nb!



Organisasjonskurs –  
styre og stell
Tid:		 19.	–	20.	september	2014

sted:		 Quality	hotell	sarpsborg

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHF

Kursinnhold: NHF’s organisasjon og lover, tillitsvalgtes 

oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, styrets ansvar og arbeids-

oppgaver. Handlingsplan og aktiviteter i lokallaget.

Påmeldingsfrist:	8. august 2014

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

NB: Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

Organisasjonsutvikling -  
høstkonferanse
Tid:	26.	og	27.	september	2014

sted:	scandic	hotell	i	Asker

målgruppe:	Tillitsvalgte i lokallag (2 personer pr lag)

Kursinnhold: Bestemmes senere

Påmeldingsfrister: 29. august 2014

Deltakeravgift: Kr. 500,- 

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

OktOber
 

brukerstyrt personlig  
assistanse (bpa)
Tid:		 10.	og	11.	oktober	2014

sted:		 Quality	hotell	sarpsborg

målgruppe:	 Safo Øst representanter i de kommunale rådene/

fylkeskommunale råd  og andre interesserte medlemmer.

Kursinnhold:	Fra bruker til borger. Utfordringer i dagens 

lovverk. Fritt brukervalg og konkurranse om BPA.  

Kommunens plikt til samarbeid. Organisering av BPA i 

hverdagen. Hvem er BPA for?

Påmeldingsfrist:	12. september 2014

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

rettighetskurs
Tid:		 17.	og	18.	oktober	2014

sted:		 Quality	hotell	sarpsborg

	 	samarbeid	med	nHF	innlandet,	nHF	Oslo,	nHF	Agder	

og	nHF	Oslofjord	Vest

målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i lokallag.  

Gamle og nye likemenn.

Kursinnhold:	Gi deltakerne innsikt og kompetanse om 

hjelpemidler, brukerpass, bilordning og Bruker styrt  

personlig assistanse (BPA)

Påmeldingsfrist:	15. september 2014

Deltakeravgift:	Se invitasjonen

Likemannskurs	–	grunnkurs	2

pedagogisk kompetanse/etikk

Tid:		 24.	og	25.	oktober

sted:		 kommer	tilbake	til	dette

	 	samarbeid	med	nHF	innlandet,	nHF	Oslo,	nHF	Agder	

og	nHF	Oslofjord	Vest

målgruppa: Nye og gamle likemenn

Kursinnhold:	Kommer tilbake til dette

Påmeldingsfrist:	29. august 2014

Deltakeravgift: Se invitasjon

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

nOVeMber

kommunikasjon
Tid:		 14.	og	15.	november	2014

sted:		 scandic	hotell	i	Asker

målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i lokallag

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:	10. oktober 2014

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema

TiDsrAmme	FOr	Kursene	er	sOm	FØLGer:

RETTIGHETSKURSENE STARTER FREDAG KL 11.30 OG AVSLUTTER LØRDAG  KL 16.00 

ALTERNATIV A:  KURSSTART FREDAG KL 16.30 TIL LØRDAG 16.00

ALTERNATIV B:  KURSSTART LØRDAG KL 11.00 TIL SØNDAG KL 15.00



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  

grenseland 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 påmeldingskjemaet, her skrives f.eks. navn på laget.

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 2014 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 2014 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.


