Norsk forening for Williams syndrom
v/Erik Andersen
Slettenveien 12
1177 Oslo
E-post: andersen.erik1956@gmail.com
Dato: 04.03.2019
Vår ref.: KRB/LEL

Kursvert på kveldstid – vi trenger deres hjelp og kompetanse!
Vedr. kurs: Williams’ syndrom (grunnskole) Dato: 03.-07.06.2019
Vi vil med dette gi foreningen mulighet til å ta oppgaven som kursvert for kurset.
Å være kursvert på Frambu er interessant og givende samtidig som det gir foreningen mulighet til å
treffe eksisterende medlemmer og knytte nye kontakter. Arbeidet skjer i samarbeid med Frambus
resepsjonsvakt og aktivitetsledere. Kursverten er et bindeledd mellom deltakerne og Frambus
fagansvarlig for kurset, samt øvrige ansatte. Hovedoppgavene er å yte service overfor deltagerne,
bidra med praktisk hjelp og legge til rette for sosial kontakt deltagerne i mellom. Det er utarbeidet
en arbeidsbeskrivelse som sendes kursverten i god tid før oppholdet starter.
Personen som foreslås bør være ansvarsbevisst, sosial, lyttende og fleksibel, en person som både
kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre.
Arbeidet som kursvert lar seg ikke forene med å være deltaker på kurset. Vi ønsker derfor først og
fremst en kursvert fra foreningen som tidligere har deltatt på kurs her og som har god kjennskap til
diagnosen. Kursverten blir engasjert og lønnet av Frambu, og kan derfor ikke samtidig få
sykemelding/opplæringspenger for samme periode.
Arbeidstid mandag til og med torsdag: 15.30 - 22.30.
Honorar som inkluderer feriepenger utgjør kr. 1.350,- pr. kveldsvakt (8 timer).
Kursverten bor vanligvis ikke på Frambu under kurset, men om det likevel skulle være nødvendig
på grunn av lang reisevei, kan Frambu - etter nærmere avtale - tilby fri kost og losji på senteret.
Reiseutgifter fra hjemstedet/Frambu tur/retur dekkes etter regning. Vi ber om at kursverten
planlegger reisen i samarbeid med Frambus konsulent Wenche Thorbjørnsen, tlf 64856015 / epost wth@frambu.no i god tid før kursstart for å sikre lavest mulig reisekostnader.
Vår erfaring er at en god kursvert fra en brukerforening kan ha stor betydning for et vellykket
opphold på Frambu. Vi ber derfor om at foreningen gjør sitt ytterste for å finne en egnet person.
Frambu vil legge stor vekt på anbefalingen fra foreningen, men forbeholder seg retten til å si
endelig ja eller nei til den foreslåtte kursverten.
Vi ber om en snarlig tilbakemelding innen 3 uker til kursadministrasjonen på e-post
kurs@frambu.no eller telefon 64 85 60 00.
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