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Vi vil gøre det bedre

Arbejdslederkursus

Ekstra støtte til arbejdslederrollen
Når en borger med en BPA-ordning efter § 96 selv
skal håndtere sin hverdag med sine hjælpere, kan
det være en udfordring for borgeren at vænne sig
til arbejdslederansvaret. Der kan hos nogle borgere
være et behov for at modtage den fornødne oplæring
i, hvad det indebærer at være daglig leder for sine
hjælpere.

Kursets indhold
Kurset består af fire faser:
• Fase 1: Præcisering af borgerens BPA-ordning overholdelse af budget, bevilling og lovgivning.
• Fase 2: Den gode drift af BPA-ordningen rekruttering af hjælpere og arbejdstilrettelæggelse.
• Fase 3: Rollen som arbejdsleder i dagligdagen.
• Fase 4: Opsamling og evaluering.

Arbejdslederkursus hos Olivia Danmark
Der er i lovgivningen en mulighed for at bevillige
ekstra støtte til borgeren i en given periode, hvor
borgeren kan tilegne sig de nødvendige værktøjer for
at udføre sin rolle som arbejdsleder bedst muligt.
Hos Olivia Danmark tilbyder vi derfor et BPAarbejdslederkursus, der skal hjælpe og støtte
borgeren i sin rolle som arbejdsleder.

Kurset er tilrettelagt ud fra de opgaver som
arbejdsleder skal varetage i en BPA-ordning jfr.
gældende lovgivning. Kurset vil give forståelse for
opgaverne i den daglige ledelse samt mulighed for at
kunne udføre arbejdslederrollen.

Ekspertise og rådgivning

Vores BPA-rådgivere har flere års erfaring på området
og kan grundigt guide borgeren igennem de mest
hyppige problemstillinger.

Hvis borgeren har sin ordning hos Olivia Danmark,
fortsætter Olivia Danmark som sparringspartner
og står til rådighed med ekspertise og rådgivning
efter endt forløb. BPA-rådgiveren udarbejder
desuden en tilbagemelding til kommunen om, at
arbejdslederkurset er gennemført.

Vil du vide mere?
Hvis du har lyst til at høre mere om
et BPA-arbejdslederkursus hos
Olivia Danmark, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Vi kommer også gerne forbi på et
uforpligtende besøg og fortæller mere.
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