Hverjir Skipta máli?
MARÍN BJÖRK JÓNASDÓTTIR
SVIÐSSTJÓRI IÐN- OG STARFSNÁMS Í BORGARHOLTSSKÓLA

Fjórða byltingin - Covid breytingin


Fjórða iðnbyltingin – nýjar áherslur, breytingar, áskoranir og tækifæri



Covid snéri öllu á hvolf hjá fólki sem vinnur með fólk


Þörfin fyrir fagmenntað fólk sem vinnur með fólk meira áberandi



Auknar kröfur á mörgum sviðum


Samskiptum



Fagþekkingu í að styðja fólk til sjálfshjálpar



Sinna félagslegum þörfum þónustuþega



Aukið álag í störfum með fólk



Krafa um sveigjanleika og aðlögunarhæfni starfsfólks – í starfi og prívatlífi



Lausnamiðuð hugsun mikilvæg & þörf á auknu hugmyndaflug

Fólk skiptir máli


Mikilvægasta auðlindin


Fólk sem vinnur með fólk á öllum aldri sem þarf aðstoð við uppeldi, menntun,
daglegar athafnir…..



Þjónustuþegar – sem njóta þjónusta þessara mikilvægu starfsstétta

Hvaða fólk vinnur með fólk?


Félagsliðar



Félagsmála – og tómstundaliðar



Leikskólaliðar



Stuðningsfulltrúar



Ýmsar aðrar stéttir koma við sögu – margvíslegar heilbrigðisstéttir ofl.

Fólk sem vill vinna með folk skiptir máli


Félagsliðar, leikskólaliðar, stuðningsfulltrúar og félagsmála- og tómstundaliðar


Vinna oft í mjög nánu samstarfi við þjónustuþega




Hafa gjarnan sterkustu tengslin => góðar forsendur til að koma með hugmyndir að leiðum og lausnum

Hvaða þekkingu/ færni þarf ég?


Fjölbreytta þekkingu á fólki og áhuga fyrir fólki



Þjálfun í lausnamiðaðri hugsun



Færni í mannlegum samskiptum



Frumkvæði, sveigjanleika og aðlögunarhæfni



Þekkingu á sálfræði, fötlunum, þroskaferlinu



ýmsu sem viðkemur fólki, hvernig það er og af hverju það er eins og það er

Þjónustuþegar – skipta máli


Fagþekking og hæfni starfsfólks skiptir miklu máli



Það sem þarf m.a. að hafa í huga þegar unnið er með fólk


Hvaða þjónustu þarf viðkomandi á að halda


Stuðningur við að efla þroska barna og ungmenna



Aðstoð við daglegar félagslegar þarfir – hvað hentar hverjum



Félagslegur stuðningur og hjálp til sjálfshjálpar



Þekking á þeim úrræðum sem gætu hentað þjónustuþeganum



Hvernig er best að efla og styrkja sjálfstraust í flóknum aðstæðum


Hæfingarstöðvar



Endurhæfingarstaðir

Hvernig fæ ég í þessa þekkingu?


Starfsmenntun til starfsréttinda - BSRB veitir styrki til náms



Borgarholtsskóli býður upp á þessar námsleiðir og símenntunarmiðstöðvar að einhverju leiti



Dreifnám í boði fyrir fullorðið fólk sem hefur reynslu


Mæting 3x á önn í skólann – eftir hádegið á föstudegi og allan laugardaginn (ekki allir allan tímann)



Hittingur á netinu vikulega í hverju áfanga, seinnipartinn í 1 klst á sama tíma alla önnina



Starfsreynsla skilyrði



Félagsliðanámið – veitir réttindi til að fara áfram í háskólann



Leikskólaliðar og stuðningsfulltrúar - verið að endurskoða kröfurnar með hliðsjón af auknum kröfum til starfsfólks



Heimasíðan sýnir betri mynd https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/


Félagsliðar - https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/felagslidar-bru/



Félagsmála og tómstundaliðar - https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/felagsmala-og-tomstundanam-bru/



Leikskólaliðar - https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/leikskolalidar-bru/ viðbótarnám https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/vidbotarnam-leikskolalida/



Stuðningsfulltrúar - https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/studningsfulltruar-i-skolum-bru/

Félagsvirkni og uppeldissvið Borgarholtsskóli



Félagsliðar


Hjúkrunarheimili



Öldrunarstofnanir



Stuðnings-staðir



Hæfingarstöðvar



Dagvistun



Vinna með fötluðum, öldruðu, ungum, gömlum



Leikskólaliðar




Leikskólar

Stuðningsfulltrúar


Grunnskólar




Framhaldsskólar




Félagsmála- og tómstundaliðar


Félagsmiðstöðvar



Frístundaheimili



Tómstundastarf

Fatlaðir / ófatlaðir

Sérdeildir

Hvað græði ég á því að fara í nám?


Starfsréttindi



Fagþekking



Aukið sjálfstraust



Meiri starfsánægja



Átta mig að fjölbreyttum starfsmöguleikum



Kynnast nýju fólki í frábærum félagsskap



Opið fyrir umsóknir á heimsíðu Borgarholtsskóla https://www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/umsokn/

Takk fyrir mig
Borgo.is

