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Inbjudan

Utbildning i Reflekterande skrivande
Att utforska sin livsberättelse genom pennan
är en väg till större medvetenhet och
förbättrad hälsa. Därför erbjuder Kultur och
ideell sektor, Region Örebro län, en ettårig
utbildning på kvartsfart för handledare i
Reflekterande skrivande.
Region Örebro län står för de flesta
kostnaderna (kursavgift, visst kursmaterial och
fika vid de fysiska träffarna) under
förutsättning att deltagarna:




efter avslutad utbildning använder
sina kunskaper praktiskt genom att
leda minst en grupp i Reflekterande
skrivande
deltar i nätverksträffar med övriga
deltagare från utbildningen

Som anställd behöver du din chefs underskrift.
Kursledare är Emelie Hill Dittmer, terapeutisk
skrivpedagog och författare till bl. a. Skriv för
att läka – En guide i reflekterande skrivande.
Fyll i bifogad intresseanmälan och skicka till
Linda Berg Ottoson senast onsdagen den 9
november 2021. Vid stort intresse kommer vi
göra ett urval utifrån samtliga anmälningar.

Välkommen med din anmälan!

Datum: 14/12-2021 – 19/12-2022
Preliminärt schema bifogas
Plats: Digitalt via Zoom, två fysiska
träffar i Örebro.
Avgift: Ingen avgift. I utbildningen
ingår visst kursmaterial och fika.
Målgrupp: Personer i Örebro län som
är intresserade av att utbilda sig och
leda grupper i Reflekterande skrivande.
Anmälan senast: Senast 9 november
2021.
OBS! Max 20 personer.
Anmälan till:
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se
Ange specialkost.
Anmälningsformulär följer nedan.
Kontaktperson:
Linda Berg Ottoson utvecklingsledare
litteratur/bibliotek.
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se
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Anmälningsformulär
Namn:
Chefens namn vid anställning:
Organisation/egenföretagare:
Arbetsuppgifter idag:

Kort motivering till varför du vill delta på utbildningen och vad du tror det kan ge dig och din
verksamhet:

Forts. nästa sida
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Kontaktuppgifter, telefon och mail till deltagare och chef:

Ort och datum
Chefens underskrift

Ort och datum
Deltagares underskrift

Fyll i och skicka elektroniskt till linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se

Mvh
Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare bibliotek och litteratur
Regional utveckling, Kultur och ideell sektor
076-108 72 58
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se

Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos
oss, och att behandlingen följer dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

