Kursprogram Kirkens SOS
Møre og Romsdal
Vår 2019 –Molde
DATO

TEMA

INNLEDER

Sted og
TID

4.mars

På vei inn i noe nytt: Kirkens SOS visjon,
holdninger, verdier. Taushetserklæring
Den gode samtalen – om å lytte og utforske
følelser
SOS-chat: Det skrivende medmennesket
Kjennetegn ved skriftlig kommunikasjon
Praktisk øvelse på SOS-chat
Selvmordsfare og intervensjon ved
selvmordsfare
Å utforske selvmordstanker, vurdering av
risiko og hvordan en kan håndtere de ulike
samtalene.
Første prøvevakt med fadder

Hilde Lillestøl

Julsundvegen 11

Fagsamling felles i Ålesund
I møte med den som strever med livet
Kunnskap, holdninger og gode møter

Egen informasjon

Når tro møter tro
Livet på vakt
Veiledningsgrupper, kontrakt, turnusverktøy
Andre prøvevakt med fadder

Nathan Bremer
Evy Nupen

18.mars
30.mars*

1.april

uke 14-15
10.april
29.april

13.mai

Uke 16-20

17:00-20:30
Hilde Lillestøl

Sunnmøre
Folkehøgskule i
Ulsteinvik
Hilde Lillestøl

Hilde Lillestøl

Fylkeshuset
rom 103
17:00-20:30
10:00-15:00

Julsundvegen 11
17:00-20:30

Julsundvegen 11
17:00-20:30
Julsundvegen 11
17:00-20:30

Kursansvarlig: Hilde Lillestøl – Leder , Kirkens SOS Møre og Romsdal
Med forbehold om endringer.
Fravær
Alle kurssamlingene er viktige og de tre første kurskveldene er obligatoriske (utenom SOS-chat). Ved eventuelt fravær
forventer vi at du gir beskjed. Vi kan godkjenne inntil to kurskvelder fravær (kan tas igjen neste semester).
* Merk at det legges opp til fellessamling for SOS-chat med kurset som går i Ulsteinvik. Det kan bli aktuelt å ha egen
opplæring for SOS-chat i Molde i etterkant av kurset.
Prøvevakter
Du vil i løpet av kursperioden gjennomføre to prøvevakter på telefon med en erfaren fadder. Disse vil foregå ved
vaktrommet i Molde. Deltakerne setter seg opp på vakter i løpet av kursperioden etter en fastsatt plan. Egen prøvevakt for
SOS-chat avholdes etter avtale.
Kursmateriell
Kursmateriell vil bli utdelt på kurset. Dersom du velger å slutte i løpet av kursperioden, ber vi deg levere tilbake utdelt
kursmateriell.
Det vil være kaffe og te tilgjengelig på alle kurssamlingene.
Hjertelig velkommen til innføringskurs!

