Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere
2020
ISU Plus udbyder Grunduddannelse for visitatorer og myndighedsrådgivere. Uddannelsens
indhold opdateres løbende på baggrund af tilbagemeldinger fra målgruppen og ny lovgivning og
omfatter emner som
• Visitationsgrundlaget og myndighedsrollen (god forvaltningsskik)
• Det faglige håndværk (funktionsudredning, faglig opsamling –helhedsvurdering,
målsætning, ydelsestildeling/bestilling, partshøring samt klagehåndtering)
• Dialogen med borger og udfører
• Komplekse problemstillinger (værgemål, flytning uden samtykke samt
omsorgsforpligtelsen)
• Snitflader til andre faglige love
• Skriftlig formulering
• Kvalitet og effektivitet i visitationsenheden (herunder Lean)
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er opdelt i 3 moduler. Samlet set 9 dage, som er fordelt således: Modul 1: 3
dage, modul 2: 3 dage, modul 3: 2 dage plus 1 opfølgningsdag.
Uddannelsen tilbydes i Fredericia forår og i Ringsted efterår.
Målgruppe
Nuværende og kommende sagsbehandlere/visitatorer/myndighedsrådgivere. Deltagelse er
uafhængig af, hvordan kommunen har organiseret sin visitation/- sagsbehandling.
Undervisningens tilrettelæggelse
Uddannelsen foregår som eksternatkursus. Der er 3 - 4 uger mellem hver del. Deltagerne
udarbejder en samlet sag samt en skriftlig afgørelse i perioden og besvarer undervejs
reflektionsspørgsmål. Opgaven indsendes og bliver gennemgået af underviserne. Deltagerne
får en individuel skriftlig tilbagemelding. Opgavens løsning er en forudsætning for at kunne
opnå bevis for gennemførelse af grunduddannelsen for visitatorer/myndighedsrådgivere.
Såfremt man ikke er ansat som visitator og derfor ikke kan arbejde ud fra egne sager,
kontaktes Flemming Andersen for at aftale, hvordan opgaven konkret løses. Dette gælder
eksempelvis også, hvis man er arbejdssøgende og deltager i kurset efter aftale med
jobcenteret.
Praktiske oplysninger
Prisen omfatter forplejning alle 9 undervisningsdage, undervisning, uddannelsesbevis samt
undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialet består blandt andet af tematiske
kompendier samt plancher.
Pris: kr. 16.500 excl. moms.
Tilmelding
Efterårsforløb i Ringsted:

Modul 1: 15. 16. og 17. september 2020,
Modul 2: 27. 28. og 29. oktober 2020,
Modul 3: 24. og 25. november 2020,
Opfølgning: 10. december 2020.
Bindende tilmelding 1. september 2020 til ISU Plus: fla@isuplus.dk

