
Informasjon og aktuelle kurs fra Frambu Se webversjon

Frambus tilbud i koronatiden

På grunn av korona-situasjonen er alle fysiske kurs på Frambu avlyst frem 
til midten av august, men planlagte fagkurs blir strømmet og veilednings-
tjenester blir gjennomført som videomøter. Vi tilbyr også nettbaserte
støttegrupper og webinarer og er tilgjengelige på telefon, e-post, chat og
sosiale medier. Ta gjerne kontakt hvis du trenger informasjon eller ønsker 
å diskutere noe med fagpersonene på Frambu. 

Nytt nettkurs:
Å ha en sjelden diagnose
og begynne på skolen

Forberedelser til skolestart i
en annerledes tid - spørretimer
for foreldre og fagpersoner

https://frambu.no/aktualiteter/endringer-i-frambus-tilbud-pa-grunn-av-korona-epidemien/
https://frambu.no/courses/a-ha-en-sjelden-diagnose-og-begynne-pa-skolen/
https://frambu.no/aktualiteter/sporretime-om-skolestart-for-barn-med-en-sjelden-diagnose/


Overgangen fra barnehage til skole
kan være sårbar, særlig for barn
med nedsatt funksjonsevne.
Hvordan kan ansatte i barnehage
og skole samarbeide for at barnet
skal få et best mulig opplæringsløp
og hva er det viktig å huske på når
barnet har en sjelden diagnose?
Dette er tema i det nye nettkurset
vårt. Det er gratis og varer i ca 1
time. Du finner det her.

Ettersom forberedelsene til skole-
start blir litt annerledes enn vanlig i
år, inviterer vi alle som har tatt det
nye nettkurset vårt om skolestart til
spørretime tirsdag 2. juni. Her blir
det mulig å stille spørsmål til
Frambus fagpersoner og diskutere
aktuelle tema med andre ansatte
eller foreldre i samme situasjon. 
Les mer om spørretimene og
hvordan du kan melde deg på her.

Hvordan snakke med barn og
unge om sykdom/diagnose og
relaterte opplevelser?

Hvordan kan vi snakke med barn og
unge om sykdom eller
funksjonsnedsettelse hos dem selv
eller en i familien og opplevelser de
har knyttet til dette? Og hvordan
kan vi gi god og alderstilpasset
informasjon og støtte dem i det de
opplever? Vi inviterer til webinar om
dette tirsdag 9. juni. Les mer om
hvordan du kan delta her.

Frambus forslag til kursplan
for 2021 på høring

Frambu jobber kontinuerlig for å
tilby relevante tjenester og nå
aktuelle målgrupper med tjenestene
våre. Dette gjør vi blant annet ved å
lage nettkurs, holde fysiske kurs for
personer med diagnose, pårørende
og fagpersoner og tilby kurs og
webinarer via videokonferanse og
strømming. Nå er forslaget til
kursplan for neste år klart. Frist for
tilbakemeldinger er 31. mai 2020.

Kommende kurs på Frambu

På grunn av koronasituasjonen er det vanskelig å si når vi kan tilby fysiske
kurs på Frambu igjen. Imens jobber vi med å tilby relevante tjenester digitalt.
Vi arrangerer blant annet nettbaserte støttegrupper, fagkurs og webinarer 

https://frambu.no/aktualiteter/webinar-hvordan-snakke-med-barn-og-unge-om-sykdom-funksjonsnedsettelse-og-relaterte-opplevelser/
https://frambu.no/aktualiteter/frambus-kurskalender-for-2021-pa-horing/


og vurderer hele tiden andre mulige tilbud. Oppdatert informasjon om dette
blir publisert fortløpende på frambu.no og frambu.no/kurskalender.
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