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Kompletterande utbildning   
Utbildning till Vägledare i samband med utbildning till  
kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO)  

  
Målgrupp och förberedelser  
Tilltänkta kursledare som inte tidigare utbildat sig till Vägledare för Delaktighetsmodellen 
behöver även skaffa sig kompetens som Vägledare. Deltagare i kursledarutbildning som inte 
är Vägledare genomgår därför en kompletterande utbildning.  
Det är värdefullt om deltagaren med hjälp av beställaren till viss del kunnat förbereda sig 
inför utbildningsdagarna exempelvis genom att delta i en slinga och sätta sig in i hur man 
arbetar med Delaktighetsmodellen i länet.   
  

Utbildningsinnehåll  
Detaljplanering av utbildningen görs sedan alla anmälningar kommit in. 
Innan den första kursdagen vill vi ha kontakt med deltagaren via ”Facetime” eller annan 
telefonkontakt för en inledande dialog. Teoripass kan tillkomma för deltagare som inte har 
Vägledarerfarenhet. Upplägget avtalas tillsammans med berörda deltagare.  
 

Efter teoridagarna i kursledarutbildningen gör deltagaren en delaktighetsslinga och skriver 
rapport från denna. Vid behov kan kontakt via ”Facetime” eller annan telefonkontakt 
upprepas inför och under genomförandet av denna första delaktighetsslinga.  
Delaktighetsslingan ska genomföras och rapporten godkännas av oss utbildningsledare innan 
deltagaren kan leda sin första Vägledarutbildning.   
   
Stödet från oss utbildningsledare innebär sammanfattningsvis;  
• en eller flera kontakter via telefon,   
• extra teorimoment, 
• handledning i samband med genomförande av delaktighetsslingan,   
• handledning inför rapportering av denna första delaktighetsslinga   
• återkoppling på denna rapport samt   
• godkännande av rapporten och utfärdande av Vägledarintyg/diplom.   
  

Avgift och anmälan  
Kostnad för denna kompletterande utbildning är per deltagare 3 000 kr exkl. moms. Anmälan 
görs i samband med anmälan till kursledarutbildning, senast den 29 mars 2018 och är 
bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full 
avgift.    

Information  
Välkommen att höra av dig till oss om du vill du veta mer om Delaktighetsmodellen och 
utbildningsinnehåll;   
RoseMarie Hejdedal: hejdedalutveckling@ystad.nu Tfn 070-605 42 36   
Ann-Christine Gullacksen: acgullacksen@outlook.com Tfn 073- 074 20 62   
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