UTBILDNINGSDAGAR
Sarkom 14-15 november 2017

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag
möter barn som har haft sarkom.
Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i
samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och
ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas
samarbetet på hemorten.
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
Tid: 14 november, start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15
15 november, start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15
Programinnehåll:
 Aktuell medicinsk information  Psykosociala aspekter  Pedagogik  Syskonrollen
 Information från Barncancerfonden  Konsultsjuksköterskans roll
Målgrupp:
Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn och ungdomar som har
haft sarkom, det kan t.ex. vara personal inom skola, sjukvård samt mor- och farföräldrar.
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
Föreläsare: (uppdateras efter hand, se www.agrenska.se)

Pris:
1.950:- exkl. moms. I priset ingår fm/em kaffe, lunch och dokumentation.
Personal från barnets hemskola
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi personal från barnets hemskola.
Kontakta Annica Harrysson för mer information. 031- 750 91 68.
Anmälan:
Anmälan via denna blankett eller via webbformulär se, www.agrenska.se/kurser
Sista ansökningsdag 26 oktober 2017.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar
före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften.
Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Kontaktpersoner:
Annica Harrysson, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se.

UTBILDNINGSDAGAR
14-15 november 2017

Förnamn

Efternamn

Befattning/yrke

Mobil/Telefon

Jag är medföljande skolpersonal till, (uppge barnets namn)

Adress

Postnr

Ort

E-post adress

KOST
Kost/Allergi

Vegetarisk kost

Glutenfri kost

Laktosfri kost

Specialkost

Allergi

Specificera Specialkost/Allergi

Jag är medföljande skolpersonal, Barncancerfonden betalar

Ja

Nej

Namn på elev: ___________________________________________________________

FAKTURERINGSADRESS OM ANNAN ÄN OVAN
Glöm ej ange, Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer
Företag

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer

Upplysningar

Behandling av personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (PUL). För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken utbildning du
deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister, och för att sända dig information om Ågrenskas verksamheter. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss
agrenska@agrenska.se

Skicka anmälan till: Ågrenska, Familjeverksamheten, Box 2058, 436 02 HOVÅS

