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Program Mulighetskonferansen 2013
Arbeidsrettet brukeroppfølging – mulighetenes kunst?
Vi ser på det fra ulike perspektiv
Konferansene foregår i
Tromsø 22-23 mai
Oslo (Gardermoen) 29-30 mai
Oslo (Gardermoen) 12-13 juni
						

Alt om Mulighetskonferansen finner du på Navet

Mulighets

konferansene

Mulighetskonferansen 2013

Tromsø 22-23 mai, Oslo/Gardermoen 29-30 mai, Oslo/Gardermoen 12-13 juni

Arbeidsrettet brukeroppfølging – mulighetenes kunst?
Arbeid først - Aktive brukere – Løsningsdyktig organisasjon

Dag 1
10:15

Dørene åpnes
Gruppene etableres

10:30

Åpning av Mulighetskonferansen 2013

10:40

NAV gir mennesker muligheter
Muligheter og utfordringer
- Innlegg ved ledelsen i direktoratet.

11:00

Samtaler i basisgruppene
På sporet av læring som gir effekt – innlegg om Mulighetskonferansens grunnlag
- Høydepunktfortelling to og to; opplegg beskrevet i Arbeidshefte

11:35

NAVs samfunnsoppdrag – det store bakteppet
Muligheter og utfordringer i arbeidsliv og velferdssamfunn v/ direktoratet

11.55

Pause

12.15

Etikk i møte med bruker
Faglig innlegg ved Tom Eide, professor i etikk ved Høyskolen i Buskerud

12.45

Samtaler i basisgruppen
Eget opplegg beskrevet i Arbeidshefte

12.55

Innledning til Læringsverksteder

13.00

Lunsj

14.00

Læringsverksteder: Kvalitet i arbeidsrettet brukeroppfølging
Se egen oversikt for påmelding til Læringsverksteder dag 1

16.15

Pause

16.45

På sporet av læring som gir effekt – tema fortsetter

17.05

Vi gjør oss klar – snart ti over fem!

17.10

Et humoristisk skråblikk på NAV
Else Koss Furuseth (Tromsø), Christine Koht (Gardermoen l og ll)

18.00

Slutt for i dag

20.00

Festmiddag

Vi gir mennesker muligheter
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Mulighetskonferansen 2013

Tromsø 22-23 mai, Oslo/Gardermoen 29-30 mai, Oslo/Gardermoen 12-13 juni

Arbeidsrettet brukeroppfølging – mulighetenes kunst?
Arbeid først - Aktive brukere – Løsningsdyktig organisasjon

Dag 2
08.30

Tilbakeblikk på gårsdagen – film, foto og musikk

08.45

Veiledningsplattformen i NAV – utvikling av kompetanse i praksis
Erfaringer fra pilotkontorene

09.10 	Forflytningspause til læringsverkstedene
09.30

Læringsverksteder: Kvalitet i arbeidsrettet brukeroppfølging
Eget Læringsverksted for ledere, Relasjonsledelse v/Jan Spurkeland og
Elin Gullesen Bratt

11. 30 	Lunsj
12.30

Oppfølgingens kunst - kommer det av seg selv?
Perspektiver fra veiledere, NAV-kontor, fylke og direktorat
- Faglige innlegg fra scenen og drøfting i basisgruppene

13.00

Kunsten i den profesjonelle rolle!
Hva kan vi i NAV lære om utvikling av vår yrkesrolle ved å høre hvordan en 			
profesjonell og anerkjent skuespiller går inn i sine roller?
- Innlegg ved skuespiller Dennis Storhøi

13.30

Pause

13.50

Mulighetskonferansens fotavtrykk – utvikling av en collage
Alle samhandler og deler kunnskap som en oppsummering av konferansen

14.20

Mulighetskonferansens fotavtrykk
Collagene vises frem og innholdet tas med til videre arbeid

14.35
Samspill og klokskap gir mennesker muligheter!
	Faglig innlegg ved Jan Spurkeland og Elin Gullesen Bratt
15.00 	Slutt for denne gang. Takk for innsatsen og vel hjem

Vi gir mennesker muligheter

Læringsverksteder på Mulighetskonferansen 2013
8 Læringsverksteder i Tromsø og 11 Læringsverksteder i Oslo.

På alle konferansene

1. Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging - erfaringer fra NAV kontor som har holdt på lenge!
NAV Sør-Fron og NAV Gausdal i Oppland
2. Sykefraværsoppfølging – NAV på sykehus: Å være i arbeid på tross av plager.
NAV Porsgrunn og Sykehuset Telemark i Telemark
3. JobbResept - arbeid og skole som medisin.
NAV Rogaland og samarbeidspartnere i teamet
4. Det er nå det gjelder – et aktivitetsrettet tilbud for ungdom.
NAV Arendal i Aust Agder
5. Gode grep i arbeidet med Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.
NAV Bærum og Arbeidslivssenteret i Akershus.
6. Første møte med NAV.
NAV Kontaktsenter
7. Utvikling av veiledningskompetanse i praksis – Veiledningsplattformen i NAV.
NAV Bodø i Nordland
8. «Ut å gå med skoa på» - praktisk markedsarbeid i den daglige arbeidsrettede brukeroppfølging.
NAV Sande i Vestfold
9. DAG 2 på hver konferanse; Lederverksted om Relasjonsledelse.
Faglig innlegg om Relasjonsledelse ved Jan Spurkeland og Elin Gullesen Bratt

På de to konferansene i Oslo kommer disse i tillegg

10.	Ungdomsarbeid i Glåmdal.
Syv kommuner og NAV kontor i Hedmark
11. DET NYTTER! – erfaringer fra veilednings- og oppfølgingslosenes arbeid i Bergen.
NAV kontor i Hordaland

Alt om Mulighetskonferansen finner du på Navet
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