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Socialfaglig Ledelse af boformer
Vil du, at din boform er førende, når det gælder faglighed
og kvalitet? Så få den relevante viden her.
Modulet omhandler ledelse af boformer på voksenområdet
dvs. i henhold til servicelovens §§101, 107, 108, 109, 110 m.fl.
Gennem modulet styrkes du i lederskabet ud fra de forventninger, som
lægges for boformsområdet. Du får viden om socialfaglig strategi, og du
får kendskab til, hvordan du bedst sikrer den rette og det gode samspil
mellem kommune og boform – til gavn for borgeren.
I faget Socialfaglig Ledelse af boformer får du indsigt i den
nationale udvikling på voksenområdet. Herunder; hvordan
socialfagligheden tilpasses målgrupper og bestemmelser i serviceloven.
Du styrkes i at organisere og lede din boform i lyset af den faglige
strategi.
I faget inddrager vi jeres praksis, sådan at teorien ikke står alene men
kobles på cases og hverdagssituationer.
Udover litteratur i teori og praksis vil faget indeholde Socialstyrelsens
rapporter bl.a. Voksenudredningsmetoden VUM 2,0 med Fælles Faglige
Begreber.

Indhold af faget
Valgfaget indeholder 4 hovedtemaer:
• Hvilke faglige retningslinjer gælder for din boform?
• Hvordan lægges en faglig strategi ud fra nationale krav
og med boformens særkende i betragtning?
• Hvordan organiseres og ledes din boform i lyset af faglig
strategi?
• Hvordan møder medarbejderen borgeren med
systematikken i baghovedet?
Kurset afholdes
• Mandag 22. august 2022
• Tirsdag 23. marts 2022
• Mandag 12. september 2022
• Tirsdag 13. september 2022
Vælger du at afslutte faget med eksamen, opnår du 5 ECTS-point.
Faget kan tages særskilt eller kan indgå i diplomuddannelsen i
ledelse uanset, hvor i landet du tager uddannelsen.
Som eksamensopgave lægger du en udviklingsplan fra
faglig strategi til implementering af indsatsen.
Eksamensopgave afleveres 5. oktober 2022

Eksamen foregår hos UCL, som udfærdiger eksamensbevis.
Eksamenskarakter gives 19. oktober 2022

Informationer
Tilmelding: kontakt@mentaltouch.dk
Pris. 10.500 kr. + moms.
Faktura modtager du i forlængelse af tilmelding.
Lokation: UCL, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle.

Undervisere:
Cand.scient.soc., socialrådgiver Kirsten Metha-Marie Trans
Cand.merc., MBA Kresten Reuss Kragh-Schmidt
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