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

Kommer	du	på	kurs?

KURSMENY
kurskatalog	2015

1.	 	«Blinkskudd	fra	hofta»	
-	fotokurs	for	ungdom

2.	 	Organisasjonskurs	–	styre	
og	stell

3.	 	Universell	utforming	–	
inne	og	ute

4.	 Samhandlingsreformen

5.	 Barnehage	og	grunnskole

6.	 	Organisasjonsutvikling	
–	høstkonferanse

7.	 	Brukerstyrt	personlig	
assistanse

8.	 	Synligjøre	NHF	i		
kommunen	(e),	hvordan		
få	politisk	innflytelse

9.	 	Plan	og	bygningsloven	
–	universell	utforming

10.	 	Medlemmer	av		
kommunale	råd	for		
mennesker	med	nedsatt	
funksjonsevne

11.	 	Oversikt	over	datakafè	i	
Sarpsborg		
(for	alle	medlemmer	i		
NHF	Øst)



APRIL

«Blinkskudd fra hofta»  
Fotokurs for ungdom
Tid:		 17.	–	18.	april	2015

	 (fredag	kl	16.00	–	lørdag	kl	16.00)

Sted:		 Scandic	Hotell,	Asker

Målgruppe:	NHF-medlemmer mellom 18 og 30 år 

Kursinnhold:	Hvordan bruke bilder for å si sin mening? 

Opplæring i bruk av kamera og å finne de gode motivene.

Ta bilder med temaet: Mitt syn på likeverd og likestilling. 

Elektronisk billedbehandling. Lage bilder for utstilling.

Fotolærere:	Mari Storstein og Tomas Myklebost

Påmeldingsfrist:	17. mars 2015

Ingen deltakeravgift for medlemmene i NHF Øst.

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

Organisasjonskurs,  
styre og stell
Tid:		 24.	og	25.	april	2015

	 (fredag	fra	kl	16.00	–	lørdag	kl	16.00)

Sted:			Park	Inn	Alna	–	Oslo

Målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHFs lokallag/ 

landsforeninger

Kursinnhold: NHFs organisasjon og lover. Styrets ansvar. 

Tillitsvalgtes arbeidsoppgaver, årsmøte, styremøter og 

medlemsmøte. Handlingsplan/virksomhetsplan og aktiviteter 

i lokallaget/landsforeningen.

Påmeldingsfrist:	20. mars 2015

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

MAI

Universell utforming -  
teori og praksis
Tid:		 29.	–	31.	mai	2015

Sted:		 Scandic	hotell	Bystranda,Kristiansand

Målgruppe:	Medlemmer av de kommunale rådene/fylkes-

kommunale råd  for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Kandidater til «rådene» etter valget i 2015

Kursinnhold:	Hvordan arbeider de i Kristiansand  

(En by for alle) med universell utforming. Befaring på 

forskjellige steder i kommunene (byen) for å se universell 

utforming i praksis.

Påmeldingsfrist:	15. april 2015

Deltakeravgift:	Kr. 1.000,- pr deltaker, dette dekker hotell-

opphold fra fredag – søndag.

NB! Reiseutgifter dekkes av lokallaget eller på annen måte 

av deltakeren.

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

AUGUST

Samhandlingsreformen
Tid:		 28.	–	29.	august	2015

	 (fredag	fra	kl	16.00	til	lørdag	kl	16.00)

Sted:		 Scandic	hotell	i	Asker

Målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHF’s lokallag/

landsforeninger

Kursinnhold:	Hvordan fungerer samhandlingsreformen i 

kommunene?

Hvordan organiserer kommunen samhandlingsreformen?

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest? Er NHF’s 

utfordringer blitt ivaretatt i kommunene?

Påmeldingsfrist:	1. august 2015

Deltakeravgift:	Kr. 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

SEPTEMBER

Barnehage og grunnskole
Tid:		 4.	og	5.	september	2015

	 (fredag	fra	kl	16.00	til	lørdag	kl	16.00)

Sted:		Quality	hotell	–	Sarpsborg

Målgruppe: representanter i kommunale råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og andre interesserte.

Kursinnhold:	Gjennomgang av lover og forskrifter  

(rettigheter) som gjelder for barn med nedsatt funksjonsevne 

i barnehage og grunnskole

Påmeldingsfrist:	 10. august 2015

Deltakeravgift:	kr 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

Ved påmelding  
vennligst bruk NHFs 
påmeldingsskjema

www.nhf.no/oest

NB!



Organisasjonsutvikling –  
høstkonferanse
Tid:		 18.	–	19.	september	2015

	 (fredag	fra	kl	16.00	til	lørdag	kl	16.00)

Sted:		 Scandic	hotell	i	Asker

Målgruppe:	Tillitsvalgte i NHF’s lokallag/landsforeninger  

(2 personer pr lag)

Kursinnhold: Utvikling av egen organisasjon. Hvordan 

arbeide med landsmøtes prioriteringer. Status for regionen.

Deltakeravgift: kr 500,-

Påmeldingsfrist:	15. august 2015

NB: Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

OKTOBER

Bruker styrt personlig assistanse 
(BPA)
Tid:		 10.	og	11.	oktober	2014

	 (fredag	fra	kl	16.00	til	lørdag	kl	16.00)

Sted:		 Quality	hotell	Sarpsborg

Målgruppe:		NHF medlemmer og SAFO representanter i de 

kommunale rådene/fylkeskommunale råd, samt andre 

interesserte medlemmer.

Kursinnhold:	BPA er rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Fra 

bruker til borger. Rettigheter og utfordringer i dagen lovverk. 

Fritt brukervalg og konkurranse i markedet om å levere BPA 

tjenester til brukerne. Kommunens plikt til samarbeid. 

Organisering av BPA i hverdagen.

Hvem har rettigheter til BPA ?

Påmeldingsfrist:	05. september 2015 (NB! Kun 20 plasser)

Deltakeravgift:	kr 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

Synligjøre NHF i kommunen(e), 
hvordan få politisk innflytelse
Tid:		 16.	–	17.	oktober	2015

	 (fredag	kl	16.00	til	lørdag	kl	16.00)

Sted:		 Scandic	hotell	i	Asker

Målgruppe:	Styrene i lokallagene/landsforeningene og andre 

interesserte medlemmer.

Kursinnhold:	Hvordan arbeide for å synliggjøre NHF’s arbeid 

for politikerne og administrasjonen i kommunen. Kan «rådet» 

være et verktøy i dette arbeidet.

Påmeldingsfrist:	05. september 2015

Deltakeravgift:	kr 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

Plan og bygningsloven –  
universell utforming
Tid:		 30.	–	31.	oktober	2015

	 (fredag	kl	16.00	til	lørdag	kl	16.00)

Sted:	 Quality	hotell	-	Sarpsborg

Målgruppe:	Medlemmer og tillitsvalgte i NHF/SAFO og 

representanter i fylkes-/kommunale råd for mennesker  

med nedsatt funksjonsevne.

Kursinnhold:	Arbeidet med universell utforming i funksjons-

hemmedes organisasjoner. Er forskrifter og standarder på 

talefot med NHF’s kvalitetskrav? Gjennomgang av viktige og 

aktuelle punkter i byggeregler:

- forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10)

- veiledningen til TEK 10

- norsk standard for universell utforming

- byggeregler og byggetegninger

Påmeldingsfrist:	20. september 2015

Deltakeravgift: kr 500,-

NB! Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema.

DESEMBER

Medlemmer av kommunale  
råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne
Tid:		 04.	–	05.	desember	2015

	 (fredag	kl	16.00	–	lørdag	kl	16.00)

Sted:		 Quality	hotell	i	Sarpsborg

Målgruppe: Representanter i kommunale råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og andre interesserte.

Kursinnhold:	Gjennomgang av lover og forskrifter som 

gjelder for representanter som er medlemmer av kommu-

nale/fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.

Hvordan kan jeg som NHF medlem og representant i rådet 

arbeide med disse sakene?

Påmeldingsfrist:	1. november 2015

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 regionskontor.

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?
For medlemmer i NHF Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt.  

Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!

For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-.  

Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad 
Telefon: 691 30 410 
E-post: ostfold@aof.no 

Besøksadresse	Askim:	
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad 
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg 
Torget 12, 1830 Askim 

Onsdager bør du dra til Sarpsborg  - da er det Datakafé
Onsdager samles NHF-medlemmer til dataopplæring og småprat i Astrids gate 34 i Sarpsborg. Datakafeen er åpen for alle 

NHF-medlemmer i regionen. Programmet for vinteren 2015 viser at det er stor variasjon i hva det gis opplæring i.  

Program og informasjon om Datakafeen ligger på hjemmesiden til NHF Sarpsborg http://nhfsarpsborg.no/ 

11/03	 Facebook	-		personsikkerhet

  Facebook er stadig i forandring og brukerne blir presentert nye «avtaler». Vi går gjennom de ulike innstillingene  

med fokus på sikkerhet.

18/03	 Nettbank	på	nettbrett	med	en	app.

  Tradisjonelt har vi logget på nettbanken via en nettleser eksempelvis Internett Explorer, Opera, Chrome ol.   

Vi ser på hvordan man logger seg inn i nettbanken med en app.

25/03	 Flytting	av	bilder.

 Vi ser på hvordan man flytter bilder fra og til kamera, bildebrikke, PC, telefon, nettet ol.

08/04	 Lage	egen	blogg/hjemmeside

  Nå kan du lage blogg eller hjemmeside som tidligere bare var forbeholdt de som kunne bla opp med flere titalls 

tusen av kroner. Lag hjemmeside selv uten at det koster skjorta i etablering eller å drifte. Vi ser på utvalget


