Nord-Trøndelag

TILBAKE TIL JOBB/UTDANNING
Dato:

7. Mars 2020

Sted:

Scandic Hell, Stjørdal

Målgruppe:

Voksne og Unge voksne som har falt ut av utdanning / arbeid og deres
pårørende og andre interesserte. Dette dagskurset skal gi våre medlemmer
kunnskap, håp og motivasjon for å komme tilbake til jobb / utdanning. Kurset er
forbeholdt medlemmer i Nord-Trøndelag, men ved ledig plass vil vi åpne opp
for deltakelse fra tilstøtende fylkeslag. Begrensede antall plasser – så det
lønner seg å være raske til å melde seg på.

Tema som vil belyses i løpet av kurset er:
Fakta om ADHD, Psykisk helse og arbeid, Avklaring, Oppfølging og tilrettelagt arbeid, Fasade
og økonomi, Økonomi, Overgang til arbeidslivet, Rettigheter og muligheter i NAV
Vi vil selvfølgelig i løpet av kurset få høre egne historier knyttet til ADHD, rus, skole, arbeid og
økonomi.

Foreløpig program:
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:45
16:45 – 17:15
17:15

Registrering – kaffe med morning break pausematbuffet (pausemat fra 08:45)
Velkommen - praktisk informasjon
Brukerinnlegg
Kaffepause og morning break pausematbuffet
Fakta om ADHD – tiltak – behandling – medisinering v/ Karin Wang Holmen
Pause
Fakta om ADHD- tiltak – behandling – medisinering forts.
Pause
En ordnet økonomi - en betingelse for arbeid? v/Trygve Rossebø, NAV
Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag
Lunsj
Fasade og økonomi v/Marit Jørpeland, Sparebank 1
Kaffepause med afternoon break
Avklaring, Oppfølging og tilrettelagt arbeid v/Mona Kristin Rømuld, NAV
Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag
Pause med afternoon break
Psykisk helse og arbeid v/Leif Eggen, NAV arbeidslivssenter Nord-Trøndelag
Oppsummering, Avslutning og evaluering
Vel hjem

ADHD Norge, Nord Trøndelag fylkeslag Organisasjonsnummer: 893 996 982
4440.06.78615

Kontaktinfo Nord Trøndelag fylkeslag
v/Leder: Lars Morten Lersveen
Lektor Musumsgate 8, 7650 Verdal

Kontonummer:

epost til styret: nt@adhdnorge.no

FAGDAG OG ÅRSMØTE
Dato:

8. Mars 2020

Sted:

Scandic Hell, Stjørdal

Målgruppe:

Vi får mye spørsmål om Tilrettelegging, rettigheter og muligheter i forbindelse
med skole. I den forbindelse kommer Nina Holmen til oss for å snakke om disse
temaene. Nina er utdannet spesialpedagog og har master i tilpasset opplæring.
Hun har arbeidet som kontaktlærer i vg. skole og jobber nå som fagsjef i ADHD
Norge og har ansvar for skole i organisasjonen.
Fagdagen er forbeholdt medlemmer i ADHD Norge Nord-Trøndelag da det er
begrensede antall plasser – så det lønner seg å være raske til å melde seg på.
Ved ledig plass vil det være åpent for andre interesserte.

Foreløpig program
09:45 – 10:00 Registrering – kaffe med morning break pausematbuffet
10:00 – 10:15 Velkommen og praktisk informasjon
10:15 – 11:00 Fakta om ADHD / ADHD Norge v/Nina Holmen
11:00 – 11:30 Pause med registrering av fremmøtte til årsmøte
11:30 - 13:00 Årsmøte
Årsmøte med vanlige årsmøtesaker (se egen sakliste)
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 14:45 Tilrettelegging i skolen v/ Nina Holmen
14:45 – 15:00 Pause med afternoon break
15:00 – 15:45 Rettigheter og muligheter i skolen v/Nina Holmen
15:45 – 16:00 Oppsummering og avslutning
16:00
Vel hjem

Egenandel:
Konferanse en dag (7 eller 8. mars)
Medlemspris for en dag:

kr 300,-

Er du ikke medlem er prisen for en dag:

kr 600,-

Konferanse To dager
Medlemspris for to dager:

kr 500,-

Er du Ikke medlem er prisen for to dager:

1000,-

MRK:
Det vil selvfølgelig være gratis å delta på årsmøtet søndag 8. mars 2020 kl. 11:30 – ca kl
13:00. Se for øvrig egen innkalling til årsmøtet.

Konferansen og fagdagen vil være forbeholdt medlemmer i ADHD Norge Nord-Trøndelag,
men ved ledig plass tilgjengelig for øvrige interesserte

Betalingsinfo egenandel sendes ut på SMS etter registrert påmelding. (ikke betal inn uten at
SMS er mottatt). Egenandelen dekker dagskurset/fagdagen inkl. lunsj. Eventuelle matallergier
må det opplyses om ved påmelding
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke er endelig før egenandelen er betalt.
Dersom man melder seg på og ikke møter vil man bli fakturert for våre faktiske kostnader
(600,- pr dag)

Reise og eventuell overnatting må dekkes av den enkelte. Vi har forhandlet fram
konferansepris på overnattingen i forbindelse med de to dagskonferansene vi arrangerer. For å
få konferansepris må det oppgis kode. Koden får man ved påmelding til helgen
Kontaktinfo: Hotellet kan kontaktes på:
telefon: 74 84 48 00 / https://www.scandichotels.com/hotels/norway/trondheim/scandic-hell

ADHD Norge Nord-Trøndelag kan kontaktes på:
For spørsmål kan dere kontakte ADHD Norge Nord-Trøndelag på epost nt@adhdnorge.no eller
prosjektleder Mona Breding Lersveen tlf / sms 92035322

Bindende påmelding på e-post / spørsmål rettes til kontaktpersoner:
Ved påmelding må det oppgis medlemsnummer, fullt navn, adresse, e-postadresse, mobilnr, og
fødselsdato.
Påmeldingsfrist:

1. februar 2020

