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Baggrund
Det er besluttet, at FSIII implementering og uddannelse finansierer og
uddanner fem FSIII uddannelseskonsulenter til at varetage uddannelse af
150 lokale FSIII instruktører, der ligeledes finansierers via FSIII programmet.
Ved at tilbyde gratis uddannelsesforløb gives kommunerne den bedste
mulighed for at implementere FSIII og anvende metoden korrekt.
I forbindelse med kommunernes organisatoriske implementering af FSIII, er
det nemlig et ønske at sikre, at kommunerne anvender FSIII metoden så
ensartet som muligt.
Ved udviklingen af e-læringsmateriale er der etableret et ensartet
fundament for forståelse og anvendelse af FSIII metoden. Dette fundament
bliver nu yderligere suppleret ved at sikre, at hver kommune får min. én
lokal FSIII instruktør, der kan være behjælpelig med kommunens
organisatoriske implementering. Kommunens antal af pladser afhænger af
kommunestørrelsen

FSIII instruktørernes roller
FSIII instruktørerne
Der uddannes i alt 150 lokale FSIII instruktører.
Hver kommune får uddannet min. én FSIII instruktør, og større kommuner
får tilbudt ekstra pladser blandt de tilbageværende 52.
Uddannelsen giver instruktørerne:






Viden om anvendelse af FSIII som dokumentationsmetode på et
niveau, så de kan videreformidle det i egen kommune
Viden om anvendelse af FSIII
Viden om, hvilken del af e-læringen, de skal anbefale alt efter fagog funktionsgruppe
Forståelse for dokumentationskrav i forhold til FSIII for alle fag- og
funktionsområder
Viden til at bistå kommunens FSIII projektleder med udarbejdelse af
uddannelsesstrategi og planlægning af kommunens
undervisningsforløb

Tidsplan og vilkår
Uddannelsen afvikles forud for den implementeringsbølge, instruktørens
kommune er placeret i, og består af 3 kursusdage, heraf 2 kursusdøgn.
Finansiering af uddannelsen til FSIII instruktør erholdes af FSIII programmet,
således at kommunen alene skal betale medarbejderens tid og
transportomkostninger.
Der afvikles i alt seks uddannelsesforløb med 25 deltagere på hver.
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Første kursus afvikles november 2016 og sidste maj 2017.
Efter sidste kursusforløb vil det være muligt for kommunerne at tilkøbe
ekstra uddannelsesforløb via COK.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Kirstine Bergholdt Bjerre: kibb@kl.dk, 33703150 eller
Ulla Lund Eskildsen: ule@kl.dk, 33703717
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