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Wenches hjørne
Hei alle sammen!
Nå er vi godt i gang med en ny Landsmøte periode.
Kurs og opplæring i Mental Helse er satt høyt på
dagsorden, og det er bra.
Det skjer mye når det gjelder kurs og opplæring i
organisasjonen. Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP)
har mange og spennende oppgaver å løse, blant
annet utvikling av nye kurs. Nå er det tredje i rekken
klart til bruk i fylkene
Kurs i «Politisk påvirkning» er det nye kurset i år.
Flere fylker har allerede bestilt kurs og det blir
spennende å følge med.
Som vi vet er det Kommunevalg dette året. Vi håper
og tror at kurset kan være et godt verktøy for de
som nå skal jobbe aktivt med valget til høsten.
Så satser vi på gjennomføring av enda flere kurs i
2019, slik at antall studietimer og tilskudd øker. Det
blir en travel tid for studielederne.
Det er tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som
bidrar til aktivitet i laga og ellers i organisasjonen,
dere gjør en kjempejobb.

Kurs for tillitvalgte

Wenche Steenstrup
Leder av KUPP

Bestilling sendes: KUPP@mentalhelse.no

Organisasjonskurs for tillitvalgte vil også i år
arrangeres av KUPP og tilbys alle lokal- og
fylkeslag. Kurset er fastsatt til 30. august – 1.
september på Gardermoen. Informasjon med
deltaljer og påmeldingfrist sendes alle lagene.
Kurset “Rollen som brukerrepresentant” kan
fylkeslagene bestille fra KUPP som koordinerer
kursene.
Kurset “Politisk påvirkning” er utviklet av KUPP I
samarbeide med organisasjonsrådgiverne og
med konsulent bistand fra Lent. Det er utdannet
egne kursledere og disse vil være kursholdere
ute I fylkeslagene.
Kurset kan bestilles fra KUPP som koordinerer.

Kurs og studietimer i 2018
I 2018 ble det gjennomført 201 kurs som ga
2921 studietimer med 1395 deltakere og
mange kroner til lagene som arrangerer kurs.
Det er stor variasjon i hvilke kurs som arrangers
og temaer som kan nevnes er
organisasjonsopplæring, skolering av
brukerrepresentanter, fysisk aktivitet,
hobbyaktiviteter og matlaging. Det er noe for
enhver interesse å velge blant.
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KUPP gjennomførte “Organisasjonskurs i
desembe. Det var deltakere fra 8 av
fylkeslagene. På kurset var 4 av kurslederne i
aktivitet og evalueringen av kurset var god.
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Studieledersamling
I september arrangers det Studieledersamling
for fylkenes studieledere. Samlingen er arena
for faglig påfyll til studielederne. Samlingen er
på Gardermoen og datoene 27.-29.
September kan noterese allerede nå.
Det kommer invitasjon og program til
studielerne i god tid før samlingen.

Hva er KUPP?
Kupp er Kurs og opplæringsutvalget til MH.
Utvalget består av en representant fra
Sentralstyret (SS), en fra fylkeslederne og to
fra fylkesstudieledere. Det er SS som
oppnevner utvalget.
Det er Wenche Steenstrup som leder
utvalget, som forøvrig består av Aina
Rugelsjøen, Anna Margrethe Drægebø Moe,
Anders Øyan. Organisasjonsrådgiver Barbro
Aas er sekretær for utvalget.
Kontaktinformasjon:e-post:
kupp@mentalhelse.no

Opplæringstilskudd (OT) og
tilretteleggingsktilskudd (TRT)
Det er endringer i regelverket og det medfører
endringer i rutinene for Opplæringstilskudd
(OT) og Tilretteleggingstilskuddet (TRT).

Leder: Wenche Steenstrup
Tlf: 909 96 829
Organisasjonsrådgiver Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
Ta kontakt om det er noe du lurer på i
forbindelse med studieaktiviteten i laget.

Kurs uten utgifter dekkes med minstesatsen på
kr. 400.
Kurs som har utgifter gis kr. 100 pr. studietime
og utgiftene må dokumenteres I lagets
regnskap.
Søknad om TRT tilskudd gjøres på ett skjema,
uavhengig av beløpets størrelse. Beløp over kr.
3000 skal godkjennes av KUPP. Søknad sendes
til KUPP@mentalhelse.no for godkjenning.
Det kan søkes om TRT for frivillig arbeid med kr.
200 pr. time inntil 15 timer pr. kurs.
Mental helse støtter kurs i
organisasjonsopplæring og brukermedvirkning
med kr. 30 pr time i tillegg til OT og TRT.
Les mer på FUNKIS.no

KUPP ØNSKER ALLE EN FIN OG
LÆRERIK VÅR.

