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Du kan også finde en altid opdateret kursusliste for dit fagområde via nedenstående links:
Se forløb på det specialiserede voksenområde på komponent.dk/voksne >>
Se forløb på det specialiserede børne- og ungeområde på komponent.dk/boern-unge >>
Husk, at du kan hente langt de fleste af vores forløb hjem i egen organisation, hvor I opnår fælles viden og kompetencer
og styrker det interne samarbejde.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne, eller hvis du har en god idé eller konkrete forslag til nye kurser,
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BØRN OG UNGE
Lovgivning og sagsbehandling
Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud
Gennem juridiske og pædagogiske briller får du et nyt
blik på, hvad du må og ikke må samt inspiration til nye
løsningsmodeller og strategier til situationer med
udadreagerende børn.
29.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og
specialpædagogisk bistand
Få større klarhed over lovgrundlaget omkring børn med
særlige behov. Vi ser på intentionerne bag lovgivningen,
diskuterer sektoransvarsprincippet, de forvaltningsretlige
regler og dykker ned i konkrete problemstillinger.
29.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Find vejen til styrket samarbejde mellem skole- og
socialforvaltning gennem juridiske briller
Formålet med dagen er, at skole- og socialsektoren får
kendskab til hinandens muligheder og begrænsninger,
samt at vi får drøftet, hvordan vi kan udnytte samarbejdsfladen og sikre, at børn med f.eks skolefravær vil komme i
gang igen og modtage den undervisning, de har ret til.
09.05.2022 i Aarhus | 02.06.2022 i Herlev |
Læs mere >>
Trivselslinealen i DUBU
Lær at anvende trivselslinealen i dit daglige arbejde. Du
får en grundig indføring i, hvordan du i DUBU bruger
trivselslinealen til måling af progression, herunder
hvordan du anvender aldersopdelte områder.
29.09.2022 i Aarhus | 03.11.2022 i Herlev | Læs mere >>
Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet
Med dette forløb får du både overblik og dybdegående
viden, så du kan sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion.
21.09.2022 i Vejle | Læs mere >>

Håndtering af nær-akutte og akutte sager på det
specialiserede børn- og ungeområde
Få en grundig indføring i akutbegrebet i Serviceloven
og indblik i, hvordan du skaber fremdrift i næsten akutte
sager ved at forstå anvendelsesområdet for nær-akutte
sager. Vi kobler med viden om brugen af undtagelsesbestemmelserne på lovlige og relevante måder.
07.06.2022 | Odense | Læs mere >>
Hjælpemidler til børn og unge med handicap servicelovens §§ 112 og 113
Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets
dagligdag – og i overgangen til voksenlivet.
03.11.2022 | Aarhus | Læs mere >>

Værktøjer og metoder
Forebyggelse af skolefravær blandt børn med autisme
Bliv klædt på til at styrke din forebyggende indsats mod
skolefravær blandt børn med autisme. Undervisningen er
praksisnær, og du får konkrete redskaber med dig hjem.
10.05.2022 i Aarhus | 11.10.2022 i Odense |
Læs mere >>
Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd
For pædagogiske medarbejdere på botilbud, familiebehandlere og andre, som arbejder med børn og unge
med seksuelt bekymrende adfærd.
10.11.2022 | Herlev | Læs mere >>
Unge og stress
Undersøgelser viser, at flere unge oplever symptomer
på stress. Få nye handlemuligheder i forhold til at støtte
unge til f.eks. at blive i uddannelse og job.
Datoer kommer snarest | Læs mere >>
Unges exit fra grupperelateret kriminalitet
En temadag om unge involveret i grupperelateret kriminalitet, exit og metoder i arbejdet med kriminalitetstruede unge.
17.11.2022 | Herlev | Læs mere >>

Er du medlem af børn- og ungeudvalget?
Vil du være bedre rustet til at træffe de mest indgribende
afgørelser over for børn og unge? Få en grundig indføring
i det juridiske grundlag for udvalgets arbejde.
19.05.2022 - 20.05.2022 | Roskilde | Læs mere >>

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge
Bliv klogere på Lov om voksenansvar, forskellige typer
magt og indgreb, rettigheder og pligter for de involverede parter, den gode indberetning, efterbearbejdning
af magtanvendelse og ikke mindst gode drøftelser af
gråzoneproblematikker.
01.12.2022 | Herlev | Læs mere >>

Styrk ungeindsatsen gennem indblik i tværgående
lovgivning
Vil du hjælpe med at forenkle og styrke indsatsen over for
unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen?
Her får du et grundigt indblik i alle relevante lovgivninger, som berører unge.
29.09.2022 | Herlev | Læs mere >>

Angst hos børn og unge
Lær at genkende og forstå angst hos børn og unge samt
få inspiration til, hvordan du som professionel kan
hjælpe børn og unge mod et mindre angststyret liv.
31.10.2022 | Aarhus | Læs mere >>
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”

Reglerne på socialområdet ændrer sig hele tiden, ligesom Ankestyrelsen træffer nye
afgørelser, og ombudsmanden kommer med nye udtalelser. Samtidig kommer mange
sagsbehandlere fra en baggrund, hvor de ikke nødvendigvis er blevet trænet i at søge
på og arbejde systematisk med den juridiske information, der jo er forudsætningen for
at sagsbehandle og træffe en korrekt afgørelse.”
Karen Elmegaard, underviser på Grundlæggende myndighedssagsbehandling på voksenområdet – helhed og kvalitet

Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn
Har du jævnligt med for tidligt fødte børn at gøre? Og
kan du være i tvivl om deres behov? Her er chancen for
at få værdifuld indsigt – med både pædagogiske og
administrative briller.
27.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Temadag om mødet med den skilte familie
Få indsigt i de faktuelle forhold omkring skilsmissen,
forældrenes proces op til, under og efter skilsmissen samt
viden om børnenes typiske følelser og perspektiver.
03.11.2022 | Herlev | Læs mere >>
ER I KLAR TIL BØRNENE FØRST?
Med udgangspunkt i Børnene Først har Komponent
i samarbejde med KL udviklet et partnerskab,
temadage og analyseforløb, der understøtter
kommunerne fra den spæde start og hele vejen til
succesfuld implementering af de nye initiativer og
den nye lovgivning.
Se de aktuelle tilbud under Børnene Først på
komponent.dk/boernene-foerst

Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager
På kurset får du inspiration til at hjælpe skilsmissefamilier, så skilsmissen ikke resulterer i langvarig krig mellem
forældrene.
Datoer kommer snarest | Læs mere >>
Lær KIT-metoden til arbejdet med kronisk og længerevarende syge børn og deres familier
På temadagen lærer du en enkel og logisk metode, som
både virker forebyggende, men som også til en vis grad
kan behandle stress, belastningsreaktioner og traumer.
03.10.2022 | Herlev | Læs mere >>

Kommunikation og relation
Grunduddannelse i den motiverende samtale med unge
Få kompetencerne, som gør dig i stand til at arbejde med
MI-samtaler i egen praksis, så du kan hjælpe unge med
at skabe forandringer og genvinde troen og motivationen
for uddannelse eller job.
Start 03.11.2022 | Aarhus | Læs mere >>

At tale med børn – børnesamtalen efter servicelovens § 48
Inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen er et
lovkrav, som kræver dygtige sagsbehandlere, der mestrer
kunsten at afholde gode børnesamtaler.
Datoer kommer snarest | Læs mere >>
BARNETS PERSPEKTIV – BEVIDNING FOR
PROFESSIONELLE
Vil du vide mere om børnebevidning som metode
og de juridiske aspekter ved anvendelse af metoden? Så tilmeld dig temadagen, hvor Rikke Yde
Tordrup og Christina Bergsted Andersen giver dig
en god indføring heri.
Oktober 2022 | Aarhus og Herlev | Læs mere >>

Strategisk udvikling
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede
socialområde – børn og unge
Få ny viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge
en omkostningseffektiv styring af det specialiserede
socialområde, så I både understøtter opnåelse af faglige
mål og holder budgettet.
Start 05.10.2022 | Kolding | Læs mere >>
Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med
funktionsnedsættelser
Bliv medlem af et værdifuldt ledernetværk, hvor du kan
spejle dine erfaringer i andres, og hvor du kan få ny
inspiration til faglig ledelse. Netværket mødes to gange
om året.
05.05.2022 | Aarhus | Læs mere >>

FAGLIG OG ØKONOMISK STYRING AF SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET
1. december inviterer Komponent til national konference om de faglige og økonomiske perspektiver i
det tværfaglige samarbejde om at skabe de bedste
lærings- og udviklingsbetingelser for alle børn.
Se komponent.dk/styring-specialundervisning
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VOKSNE
Lovgivning og sagsbehandling
Magtanvendelse på voksenområdet
– regler og dilemmaer
Få større indsigt i magtanvendelse i socialt og pædagogisk
arbejde med borgere med betydelige, psykiske funktionsnedsættelser. Vægten bliver lagt på de former for magtanvendelse, lovgivningen giver hjemmel til.
10.11.2022 | Odense | Læs mere >>
Flytning uden samtykke? – regler, betingelser og praksis
Vi gennemgår vi både de relevante retsregler og arbejder praktisk med dem. Du får bl.a. forståelse for reglernes
rækkevidde, for de vurderinger, der afgør om en sag skal
behandles efter reglerne om flytning uden samtykke, og for,
hvordan du kan dokumentere, at betingelserne er opfyldt.
23.11.2022 | Herlev | Læs mere >>
Grundlæggende myndighedssagsbehandling på
voksenområdet – helhed og kvalitet
Få en grundig indføring i de grundlæggende sagsbehandlingsregler, et overblik over Servicelovens bestemmelser på hele voksenområdet samt en forståelse for de
aktuelle udviklinger på området.
Start 06.12.2022 | Odense | Læs mere >>
BPA – servicelovens §§95 og 96
Få bedre forudsætninger for at indgå i visitation, bevilling, opfølgning og i det brede flerfaglige samarbejde
– fokus på dokumentation, opfølgning og revurdering og
helhedsorienteret sagsbehandling.
07.06.2022 - 08.06.2022 | Odense | Læs mere >>
Mellemkommunal refusion på voksenområdet /
handicapområdet
Vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale,
og hvem der skal handle? Med dette forløb får du både
overblik og dybdegående viden om reglerne på området.
04.05.2022 - 05.05.2022 | Vejle | Læs mere >>
Merudgifter for viderekomne – Servicelovens § 100
Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig
og BPA-ordninger mv. og som del af den samlede
løsning på tværs af forvaltninger.
18.05.2022 i Odense | 30.11.2022 i Odense |
Læs mere >>

Optimal opfølgning på socialområdet
Komponent og Center For Videndeling har udviklet dette
praksisorienterede kursus, der giver konkrete redskaber til at foretage sagsopfølgning med fokus på at sikre
sammenhæng mellem behov, indsats og udgift.
20.09.2022 - 21.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Lov-kursus om Én plan – en helhedsorienteret indsats
sammen med borgeren
Bliv klogere på, hvad de forskellige love siger om fx Én
plan, helhedsorientering, inddragelse af borgeren og
på, hvordan lovene hænger sammen.
Datoer kommer snarest | Læs mere >>

Værktøjer og metoder
MOVE - effektiv behandling til unge med rusmiddelproblemer
Ønsker du at arbejde med MOVE? Så er dette kursus
noget for dig. Kurset indeholder en introduktion til og
præsentation af de grundlæggende strukturelle og behandlingsmæssige metoder i MOVE-metoden.
Start 08.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Kursus i VUM 2.0 og FFB (Fælles faglige begreber)
Lær at bruge metoden og få praktisk kendskab til de
nye elementer, så I kan implementere VUM 2.0 og FFB.
Komponent, KL og Socialstyrelsen har uddannet et
nationalt underviserkorps, der står på spring. Kursus i
egen organisation eller åbent kursus hos Komponent.
04.10.2022 - 05.10.2022 | Fredericia | Læs mere >>
Optimal opfølgning på socialområdet
Komponent og Center For Videndeling har udviklet et
praksisorienteret kursus, der giver konkrete redskaber til
at foretage sagsopfølgning med fokus på at sikre sammenhæng mellem behov, indsats og udgift.
20.09.2022 - 21.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
NEURODAGEN 2022
Den 25. oktober inviterer Komponent og Socialstyrelsen endnu engang til konference med fokus
på krydsfeltet mellem det biologiske, det sociale
og det psykologiske i socialt arbejde.
Læs mere på komponent.dk/neurodagen
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Forhandling for botilbudsledere
Formålet er at gøre botilbudsledere i stand til at forhandle med myndigheden på både professionel og
kompetent vis, så der sikres en sammenhæng mellem
borgernes behov og takst i hver enkelt sag.
24.10.2022 - 25.10.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Temadag om autisme: Endnu bedre borgerinddragelse
Flere diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser
(AFS), og det stiller krav til medarbejdernes socialfaglige færdigheder. På denne temadag sætter vi fokus på
voksne med autisme for at styrke viden og handleparathed og øge forudsætningerne for, at borgerinddragelsen og -samarbejdet bliver endnu bedre.
Herlev | 13.10.22 | Læs mere >>
CTI – Critical Time Intervention
Få en grundig gennemgang af CTI, det metodiske
grundlag, manualen, de tre faser og kerneelementerne.
Vi ser også på, hvordan CTI kan omsættes i praksis i din
hverdag.
02.11.2022 - 03.11.2022 | Odense | Læs mere >>
KOMPETENCEUDVIKLING I SOCIALPSYKIATRIEN
Dette kursustilbud fra Socialstyrelsen er målrettet
medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne fokuserer på den aktuelt bedste viden om
recovery og rehabilitering og giver deltagerne
konkrete metoder og redskaber, der bidrager til
at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien.
Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien
og er baseret på den aktuelt bedste viden.
Se det samlede program for kurser til
socialpsykiatrien i regi af Socialstyrelsen >>

Design og udvikling af business cases for sociale
investeringer
Få viden om og redskaber til design og udvikling af business cases for sociale investeringer, så du bliver i stand
til at understøtte din kommunes arbejde med sociale
investeringer.
Start 04.10.2022 | Herlev | Læs mere >>

Kommunikation og relation
Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad,
hvordan?
Få et fundament af viden om, hvad FIT egentlig er,
og hvordan I kan arbejde med FIT. Til denne introdag
kommer vi altså ind på hvorfor, hvad og hvordan i
forhold til metoden.
05.10.2022 | Aarhus | Læs mere >>

Strategisk udvikling
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde - voksne
Få ny viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge
en omkostningseffektiv styring af det specialiserede
socialområde, så I både understøtter opnåelse af
faglige mål og holder budgettet.
Start 26.09.2022 | Kolding | Læs mere >>

FRIVILLIGHED 2022
12. oktober inviterer Socialstyrelsen, KL og Komponent igen til national frivillighedskonference, hvor vi
belyser og drøfter udvikling af frivilligheden som
en vigtig del af velfærdssamfundet.
Se mere på komponent.dk/frivillighed
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HJÆLPEMIDDELOMRÅDET
Bevilling af hjælpemidler servicelovens §§ 112 og 113
(kropsbårne/personlige hjælpemidler) – let øvede
Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering
på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.
07.11.2022 - 08.11.2022 | Odense | Læs mere >>
Bevilling af hjælpemidler servicelovens §§ 112 og 113
(kropsbårne/personlige hjælpemidler) – erfarne
Kurset har til formål at give dig mulighed for at arbejde i
dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet.
19.09.2022 - 20.09.2022 | Odense | Læs mere >>

STYRK SAGSBEHANDLINGEN I DIN KOMMUNE
Professionshøjskolen Absalon, VIA og Komponent
tilbyder nu et spændende og lærerigt kompetenceudviklingsforløb om sagsbehandling og
forvaltningsret. Forløbet er relevant på tværs af
alle velfærdsområder og tilrettelagt som blended
learning, så I kan tage størstedelen af
uddannelsen, når det passer ind i kalenderen.
Læs mere >>

Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning
efter servicelovens §114
Todages kursus om både det juridiske fundament og
bilsagsbehandlingens forløb i praksis.
10.10.2022 - 11.10.2022 | Odense | Læs mere >>
Hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112
og 113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)
Få styr på det juridiske fundament og sagsbehandlingens
forløb i praksis. Vi veksler mellem teori og praksis, og du
får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut.
15.03.2023 - 16.03.2023 | Odense | Læs mere >>

Hjælpemidler til børn og unge med handicap Servicelovens §§ 112 og 113
Få en grundig gennemgang af SEL §§ 112 og 113. Vi sætter bl.a. fokus på samarbejdet med barnet/den unge og
forældrene, ligesom vi ser på forberedelse af overgangen fra barn til voksen og ny lovgivningen på området.
03.11.2022 i Aarhus | Læs mere >>
Boligindretning og boligskift efter servicelovens § 116
Her lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis i relation til boligindretning og boligskift.
07.09.2022 - 08.09.2022 | Odense | Læs mere >>

BEDRE BORGERDIALOG
Komponent understøtter kommunen i at udvikle den
nære borgerbetjening og øge borgernes tilfredshed med kommunen. Bedre Borgerdialog styrker
indsatsen med at nå de strategiske målsætninger
for kommunens borgerbetjening samtidig med, at
I styrker medarbejdernes samarbejdsmuskel og
øger trivslen.
Læs mere >>
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”

Det var relevant viden. Underviser var fagligt dygtig, og hun formidlede
stoffet på en god og brugbar måde.”
Deltager på onlinekursus i Det sundhedsfaglige tilsyn

FOKUS PÅ SUNDHED
Lovgivning og sagsbehandling
Borgerfokus på sociale bosteder – mellem service- og
sundhedslov
To dage med viden om gråzoner og snitflader på serviceog sundhedsloven, så du kan overholde loven og sikre, at
borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de
rette fagpersoner.
22.08.2022 - 23.08.2022 | Odense | Læs mere >>
Onlinekursus i det sundhedsfaglige tilsyn
Få viden om lovgivningen og få metoder til den gode
forberedelse til det sundhedsfaglige tilsyn.
01.06.2022 | 13.09.2022 | Online | Læs mere >>

Værktøjer og metoder
DPSD i kommunen – grundlæggende kursus for dig, der
er ny i patientsikkerhedsarbejdet
Grundlæggende introduktion til arbejdet Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Du bliver også skarp på,
hvad UTH kan og skal bruges til, hvad den skal indeholde,
og hvad du skal sikre dig i sagsbehandlingen.
September 2022 | Herlev | Læs mere >>
DPSD i kommunen – for den erfarne risikomanager
Lær at udarbejde og udsende rapporter, der sikrer læring
og kvalitet i patientsikkerhedsarbejdet. Målgruppen er
sundhedspersonale med funktion som risikomanager/
kvalitetsansvarlig eller lignende funktioner i kommunen.
September 2022 | Herlev | Læs mere >>

SUNDHED I SOCIALE TILBUD
Komponent inviterer igen i 2022 til national konference. Konferencen vil inspirere gennem formidling
af ny viden på området, præsentation af konkrete
tilgange og erfaringer. 6. oktober i Koldning.
Læs mere >>
Onlinekursus i funktionelle lidelser
Få indsigt i aktuel evidensbaseret viden om funktionelle
lidelser. Du får konkrete redskaber til at spotte og håndtere
borgere/patienter med funktionelle lidelser.
24.08.2022 | Online | Læs mere >>
Kursus i Den forebyggende Samtale om Alkohol
Kurset har til formål at opkvalificere kommunale medarbejdere til at gennemføre Den Forebyggende Samtale
om Alkohol med pårørende og borgere, som er henvist
til tilbuddet pga. mistanke om alkoholoverforbrug.
08.06.2022 - 09.06.2022 | Odense | Læs mere >>
UDDANNELSE I OFFENTLIG AMBULANT
ALKOHOLBEHANDLING
Sundhedsstyrelsen og Komponents tilbud til alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling.
Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling
Start 10.10.2022| Odense | Læs mere >>
Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer
Start 05.09.2022 | Odense | Læs mere >>
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Kommunikation og relation
Fælles Sprog III kursus
For at sikre en ensartet implementering af FSIII-metoden
har KL uddannet 150 instruktører og udviklet e-læringsmateriale for at etablere et fundament for forståelse og
anvendelse af metoden. KL’s uddannelseskonsulenter,
som har uddannet FSIII-instruktører, og Komponent har i
samarbejde udviklet et todages kursus ud fra indholdet i
instruktøruddannelsen. Læs mere >>
Bliv klædt på til at styrke mandefællesskaber
Få ny indsigt og praktisk vejledning i, hvordan du
etablerer mandefællesskaber i din kommune, og
hvordan fællesskaberne kan bruges i forebyggelsen af
sygdom, ensomhed og social distancering.
01.09.2022 | Aarhus | Læs mere >>
Hygiejnekoordinator - Lær at undervise nøglepersoner
i kommunal infektionshygiejne
Har du som hygiejneansvarlig til opgave at sikre kompetenceudvikling af nøglepersoner? Dette kursus klæder
dig på til at oversætte hygiejnefaglighed til undervisning
og anvendelse i organisationen.
Start oktober 2022 | Læs mere >>
Udadreagerende adfærd - få redskaber til
forebyggelse af vold
Arbejder du med mennesker, der har en udadreagerende adfærd? Savner du redskaber til, hvordan
du forebygger vold og trusler om vold med professionel
omsorg? Så er dette kursus relevant for dig.
Kan hentes hjem og tilpasses din arbejdsplads
Læs mere >>

GIV DIG SELV TID TIL FAGLIG FORDYBELSE –
TAG MED PÅ ÅRSMØDE I 2022
Komponent afholder hvert år en række årsmøder for kommunale medarbejdere på
forskellige fagområder. Årsmøderne afholdes
over flere dage og fokuserer på aktuel faglig
viden, erfaringsudveksling og inspiration med
tid til netværksdannelse på tværs af kommuner.
Folkeskolen – den administrative medarbejders
faglige og personlige udvikling
20.09.2022 - 22.09.2022 | Middelfart |
Læs mere >>
Fagligt årsmøde for den centrale pladsanvisning
14.09.2022 - 15.09.2022 | Middelfart |
Læs mere >>
Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere
på familieområdet
28.09.2022 - 29.09.2022 | Odense |
Læs mere >>
Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere
på dagtilbudsområdet
28.09.2022 - 29.09.2022 | Odense |
Læs mere >>
Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere
ved PPR
14.09.2022 - 15.09.2022 | Middelfart |
Læs mere >>
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”

Med forløbet fik jeg virkelig åbnet øjnene op for at se projektet som agilt og systematisk.
Jeg havde måske et underbevidst ønske om, at der fandtes en fast linje, struktur og milepæl for at gennemføre projekter – men det er selvfølgelig en illusion. I stedet er jeg blevet
mere handlekraftig, og jeg har opnået kompetencer, der gør det muligt at legitimere min
viden, planlægge i etaper og justere løbende.”
Sarah Kidmose Hansen, deltager på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

ANALYSER, STYRING OG UDVIKLING AF
ORGANISATION OG FAGLIG PRAKSIS
Analyser, styring samt udvikling af faglig praksis og
organisation på socialområdet
Mange kommuner oplever udfordringer med stigende og uforudsete udgifter, hjemsendelser fra Ankestyrelsen og utilfredse borgere. Enkeltsagsbehandling, omprioriteringer og besparelser i forhold til at
sikre budgettet sætter dagsordenen fra politisk top til
udførende praksis. I Komponent står vi klar til hjælpe
jer med at sikre rettidig omhu i styringen såvel som
bæredygtige organisatoriske greb i den daglige og
faglige ledelse og drift.

Styrkelse af den kommunale ungeindsats
Alt for mange unge ender på offentlig forsørgelse
uden uddannelse og job. De fleste kommuner har
implementeret nye strukturer i den nye kommunale
ungeindsats (KUI). En bedre koordination er en
forudsætning for, at indsatserne ikke spænder ben
for hinanden, men det skaber ikke i sig selv effekt
i indsatsen. Derfor er det vigtig at finde ud af, om
ændringerne reelt gør en forskel for de unge, og om
de har givet en bedre udnyttelse af ressourcerne i
kommunen.

Lige nu ser vi fire temaer, som fortjener særskilt og
fokuseret opmærksomhed på det specialiserede
børne- og voksenområder: Sagsbehandling og
tilbudsvifte, faglig og tværfaglig ledelse, borger- og
pårørendesamarbejdet og ikke mindst faglig og
økonomisk styring og aktivitetsdata. Hos Komponent
tilbyder vi analyser og processer, hvor vi gennem
kvalitative data og kvantitative data kombineret med
mere forklarende data finder frem til, hvordan I kan
lykkes med en bedre og mere rettidig styring (både
modeller og ledelsesinformation), stærkere faglig
ledelse og økonomisk forsvarlig faglig praksis og
organisering.

Hos Komponent kan vi hjælpe jer med at tage en
temperaturmåling af styrker og udviklingspotentialer
i den kommunale ungeindsats (KUI). Vi kan også bidrage til et resultatoverblik, som giver viden på tværs
i forhold til udfordringen og de indikatorer, der kan
forudsige, at børn kan ende i risikogruppen. Samtidig
kan vi hjælpe jer med at evaluere indsatsen generelt
eller specifikt eller med at sætte fokus på fælles mål
og værdier i ledelsesfællesskabet og for medarbejdere på tværs af fagspecialer og snitflader.

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan Komponent kan bidrage til udviklingen i din kommune med analyser, økonomiske og faglige styringsgreb samt udvikling af den faglige praksis,
organisation og tilbud.
Maibritt Kuszon
Chefkonsulent
T: 2966 6280
E: maku@komponent.dk

Lone Englund Stjer
Chefkonsulent
T: 2335 8403
E: los@komponent

Maja Riis Frederiksen
Chefkonsulent
T: 8779 6354
E. marf@komponent.dk

Christina Kaae
Chefkonsulent
T: 8779 6353
E: chka@komponent.dk
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KOMPETENCEGIVENDE
UDDANNELSER
Den Motiverende Samtale (10 ECTS)
På modulet udvikler du dine handlekompetencer i
forhold til at gennemføre og lede samtaler, som fremmer den enkeltes motivation, ansvarlighed og
delagtighed i egen forandring, læring eller udvikling.
Modul på diplomniveau.
Start september 2022 i Aalborg | Start august 2023 i
Herlev | Læs mere >>
Den Offentlige Proceslederuddannelse®
(Mulighed for 5 ECTS)
Komponents proceslederuddannelse uddanner
handlekraftige procesledere til at designe og facilitere
udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede
organisationer.
Start august 2022 | Aarhus og Herlev | Læs mere >>
Supervisoruddannelsen (15 ECTS)
I samarbejde med DFTI – Dansk Familieterapeutisk
Institut – udbyder vi den populære 1-årige
supervisoruddannelse.
Start august 2022 i Aarhus | Start september 2022 i
Valby | Læs mere >>
Den Offentlige Projektlederuddannelse®
(Mulighed for 10 ECTS)
Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige
organisationer, som arbejder eller forventer at skulle
arbejde med projektledelse.
Start august og november 2022 | Flere steder |
Læs mere >>
Social teori (10 ECTS)
Bliv skarp på sagsbehandlerens rolle i forhold til borgerne og lær at handle indenfor de aktuelle politiske,
økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde.
Modul på akademiniveau.
Start august 2022 | Online | Læs mere >>

SØG KOMPETENCEMIDLER TIL DIN UDDANNELSE
De tre offentlige kompetencefonde giver hvert
år nye muligheder for relevant og udbytterig
efter- og videreuddannelse til dig, der arbejder i
kommune, region eller stat.
De tre offentlige kompetencefonde, der er etableret som et led i overenskomstforhandlingerne,
har til formål at understøtte kompetenceudviklingen i kommuner, stat og regioner. Det gør de ved
at give støtte til fortrinsvis kompetencegivende
efter- og videreuddannelse hos anerkendte
udbydere – som f.eks. Komponent.
Læs mere >>

HAR I STYR PÅ DATA PÅ SOCIALOMRÅDET?
Har I brug for et bedre overblik over borgerne på
det specialiserede socialområde?
I Komponent har vi stor erfaring med at hjælpe
kommunerne til at få styr på data og udnytte
disse ift. faglig ledelse og styring inden for de
specialiserede socialområder – både børn og
voksne.
Læs mere på komponent.dk/oekonomi-styring
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HOLD DIG OPDATERET
Tilmeld dig Komponents
nyhedsbrev og få info,
artikler og inspiration
direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på:
komponent.dk/nyhedsbrev

TM

Komponent er kommunernes fælles udviklingscenter. Vi tilbyder rådgivning, praksisnær kompetenceudvikling og efteruddannelse til ledere og medarbejdere på alle niveauer. Vi deler vores
viden og faglighed og bistår kommunerne med at finde nye veje til sammenhængende indsatser
inden for ledelse, administration, økonomi og styring og velfærd.

