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Vägledarringens utbildningsdag 
”Mänskliga Rättigheter och hur delaktighetsslingor 

kan arbeta i denna anda” 
 

Kl.10.00 -16.00 den 30 maj 2018 i Broby, Östra Göinge kommun 
  
Vägledarringen är ett nätverk som träffas 2 – 3 gånger per år för inspiration, erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling i DMO-frågor. I nätverket ingår Vägledare, Brukarvägledare och samordnare 
som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO). Vid tidigare träffar i Vägledarringen har förts fram 
önskemål om dialog kring hur man kan omsätta mänskliga rättigheter i praktiken, utbyta erfarenheter 
kring genomförda delaktighetsslingor, diskutera avvikelser i slingan och vad som ryms i DMO:s 
grundpelare samt att få del av innehåll som tillkommit i Vägledarutbildning under senare år. Under 
dagen ges kortare föreläsningar som följs av diskussioner och gruppsamtal kring dessa områden.  
 
Program 
Förmiddagen 
• Inledning av utbildningsdagen, återkoppling från vårens nationella nätverksträff  

(Kursledarringen) och ”Senaste Nytt” om DMO i Skåne, Skåneteamet för DMO 
• Vad är Mänskliga Rättigheter och vad har dessa för betydelse i omsorg och stöd?  
      RoseMarie Hejdedal 
• Presentation av projektet ”Världen och Jag” i Daglig verksamhet (LSS)                          

Elin Nordén -Stödpedagog, Svalövs kommun.  
• Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.                              

Dialog om tillämpning i praktiken under ledning av Hans Nilsson 
 

Eftermiddagen  
• Reflektion och diskussion kring några exempel på avvikelser som kan uppstå i 

delaktighetsslingor och hur de kan lösas. Särskilt fokus på rättighetsperspektivet.  
Ta chansen och få belyst en av dina egna delaktighetsslingor. Skicka ditt exempel till 
hejdedalutveckling@ystad.nu (utgå från bifogad mall). 

• Genomgång av nytillkommet material i Vägledarpärmen. 
• Sist på eftermiddagen ges möjlighet till Nätverksträffar. 
 
Tid: Onsdagen den 30 maj 2018 kl.10.00 – 16.00. 
Plats: Sessionssalen i Kommunhuset, Storgatan 4, Broby, Östra Göinge kommun  
                            Ingång på gaveln, (rimligt gångavstånd från busstationen) 
Kursavgift: 1 200 kr exkl. moms. Du bjuds på förmiddags- och eftermiddagsfika. 
 Lunch ingår ej, men det finns flera lunchställen i närheten (se nästa sida) 
Anmälan:           Anmäl dig senast den 20 maj via hemsidan och följande länk; 
 http://delaktighetsmodellen.se/events/13/vagledarringens-utbildningsdag-

dmo/ OBS! Bindande anmälan.  
                            Kom ihåg att vid anmälan ange faktureringsadress, referens och eventuella 

särskilda behov avseende fikat.  
 

Vi som leder dagen är: 
 

Ann-Christine Gullacksen, RoseMarie Hejdedal och Cecilia Henriksson 
 

Hoppas du har möjlighet att komma!  
 

Välkommen! 
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Vägbeskrivning till Kommunhusets sessionssal med adress Storgatan 4, 289 41 
Broby. Se karta nedan.  
(Vi välkomnar alla i dörren.) 
 

 
Notera att det på vissa parkeringsplatser krävs P-skiva! 
 
Lunchmöjligheter: Broby gästis (husmanskost, två lunchalternativ) 

Café Haack (danska smörrebröd) 
Phad Thai (asiatisk buffé) 
Pizzeria Baku 

 
 

Här träffas vi! Sessionssalen i kommunhuset; ingång på gaveln 

 Phad Thai  Broby Gästis    Parkeringsmöjligheter 

  Busstorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pizzeria Baku  Café Haack 

 


