Boka helgen den 11-12 maj!
Välkommen till utbildning och årsmöte!
Den 11 maj håller Åsa Schill , föreläsare och utbildare sedan 2009, från Family-Lab
utbildningsdag för FaCOs medlemmar.
Family-Lab är den Svenska delen av en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av författaren och terapeuten Jesper Juul.
Vuxenledarskap – med närhet, respekt & gränser OBS! Obligatorisk anmälan till utbildningen som är

•

•
•

•

Från lydnad till ansvarstagande
Förr präglades relationerna mellan barn och vuxna av
en ”lydnadskultur” Så är det inte idag, det kan väcka
både glädje och frustration! Många upplever vanmakt
och osäkerhet.
Att sätta gränser utan att kränka
Hur kan man som familjehem/vårdnadshavare på
bästa sätt tackla konﬂikter?
Barn behöver vuxnas ledarskap
Det ideala vuxna ledarskapet. Är: förutseende, ﬂexibelt, dialogbaserat och hänsynsfullt. För att klara
detta i utmanande situationer behöver vi utveckla vår
personliga auktoritet.
Relationskompetens – yrkesprofessionell
utveckling
Föreläsningen/utbildningens centrala begrepp är
relationskompetens, det är nyckel till den omsorg,
lyhördhet

Kostnad ej medlem: 500 kr
Medlem:
GRATIS (medlemsavgift 400kr)
Datum:
Tid:
Plats:

Telefon:
E-post:

0586 – 556 13
mejla@faco.se

Kallelse till FaCOs årsmöte 12 maj 2019!
Vid kongressen 2018, beslutades det att FaCO skall arbeta för att man framöver inte ska tillhöra en medlemsförening. De medlemsföreningar som ﬁnns får möjlighet
att omstrukturera sig till direktanslutning. Alla medlemmar är välkomna!
Tid :
Dag:
Plats:

10.00-12.00
12 maj 2019
Drottninggatan 19, Örebro

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kommer att
ﬁnnas tillgänglig på mötet.
Kan rekvireras från kansliet via e-post från och med den
19-04-13
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19-04-14
Vill du äta lunch efter årsmötet till en kostnad på
155 kr/person behöver du anmäla dig till vårt kansli
senast den 13 april, Anmälan är bindande!

Foto: 123rf.com

Lunch och ﬁka:
Middag:

11 maj
kl 10-16
Drottninggatan 19, Örebro
(Margaretas festvåning)
Ingår!
kl 18.00, 200 kr / person

bindande! Vill du vara med på middagen på kvällen till
en kostnad om 200 kr / person anmäler du på valfritt
sätt med namn, adress och e-post till kansliet:

22

Familjehemsnytt | Nr 1 2019

