FIT-utbildningar i höst
Waitong Utbildning är en av Sveriges största och mest erfarna leverantör av utbildningar
inom FIT och ADAD, båda finns med i Socialstyrelsens metodguide.
Mer info om Niklas Waitong och våra utbildningar finns på waitong.se,
referenser skickas på begäran.
Vad är FIT? - En halvdags introduktion till FIT 23/8

FIT Streamad Booster 27/10

Brukarinflytande, resultat och allians?

uppdatering, påfyllning, handledning och inspiration?

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informerad Terapi,

Har du grundutbildning i FIT? Behöver du

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få lite mer

Booster i en liten grupp, via Zoom: 27/10 kl. 10.00–15.00.

insyn i vad FIT är och hur det kan användas, och som kan hjälpa

För att hjälpa dig att utveckla ditt FIT-arbete, nätverka och

dig avgöra om du vill gå en grundutbildning. Anmäler du dig till

träffa andra användare.

en av mina diplomutbildningar inom ett år så drar jag av denna

Sista anmälningsdag 15/10.

avgift. Mer om FIT på Socialstyrelsens hemsida >

Pris: 950 kr exkl. moms

Introföredrag via Zoom: 23/8 kl. 13.00–16.00.

Blankett för anmälan hittar du här

Sista anmälningsdag 20/8.
FIT Streamad fördjupning - Grupp, familj och HVB 9/11

Pris: 595 kr exkl. moms.

Har du grundutbildning i FIT? Behöver du uppdatering,

FIT för nybörjare, gratis intro, streaming 7/9

Här kan du helt kostnadsfritt få lite insyn i vad FIT är och hur

det kan användas. Introföredrag, via Zoom: 7/9 kl. 10.00–12.00.

påfyllning, handledning och inspiration kring hur man kan
jobba med flera i rummet; Grupp, familj och HVB?

Fördjupningsdag i en liten grupp, via Zoom: 9/11 kl.

Sista anmälningsdag 1/9.

10.00–15.00. För att hjälpa dig att utveckla ditt FIT-arbete,

Gratis, max 10 deltagare från samma arbetsplats, max 100

nätverka och träffa andra användare.

deltagare, ej använd plats debiteras med 500 kr.

Sista anmälningsdag 1/11.
Pris: 950 kr exkl. moms

FIT tredagars Streamad Diplomutbildning 28/9–29/11

Efter utbildningen kommer deltagarna ha tillräckliga teoretiska
och praktiska kunskaper för att använda FIT; ORS-SRS i

Digitala brevkurser on demand
Waitong utbildning erbjuder digitala brevkurser on

klientarbete.Tre dagar (28/9, 26/10 och 29/11) med 4 timmar

demand; digitala diplomutbildningar i ADAD & FIT.

via Zoom varje dag, kl. 10.00–15.00, samt hemuppgifter mellan

Börja när du vill, plugga var du vill och helt i din

gångerna. Kursen motsvarar vår tredagars diplomutbildning IRL,

egen takt.

beräknad total tidsåtgång inklusive hemuppgifter 20–24 timmar.
I kursen ingår också en timmes personlig FIT-handledning via

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Zoom. Inga förkunskaper nödvändiga.

Waitong erbjuder arbetsplatser i hela Sverige streamade

Sista anmälningsdag 15/9.

och arbetsplatsförlagda utbildningar och handledning

Pris: 3950 kr exkl. moms

inom FIT, ADAD, Lösningsfokus, HVB och Ledarskap.

Blankett för anmälan hittar du här

Hör av dig för offert!

Mer info, priser och anmälan hittar du på: www.waitong.se
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