INBJUDAN
TILL MIX–UTBILDNING©!

Nu ingår även
Kort om
barnrätt!

Utredning med Instrument X© och Motiverande samtal.
7+8 mars samt 3 april 2017. 9-16.

Datum:
Plats:
Krav:
Anmälan:
Utbildare:
Kostnad:

Södertälje (meddelas senare)
MIX-utbildningen är inte en utbildning där grunderna i MI lärs ut och därför är
det viktigt att kursdeltagarna har gått en grundutbildning i MI.
Anmälan görs till lena.rogeland@sodertalje.se
Steve Wicks, Medlem i MINT Motivational Interviewing Network of Trainers
4 200 kronor, exkl moms. Fika ingår, inte lunch.

Instrument X© är ett erfarenhetsprövat kartläggningsinstrument i fyra delar utvecklat
dels för nybesök inom ekonomiskt bistånd för att göra en initial bedömning av rätt till
bistånd (ansökan) och utredning av klientens behov. Dels ingår en genomförandeplan
samt utvärdering som används genom hela klientprocessen – ibland tillsammans med
andra verktyg.
Instrument X© skapar bättre förutsättningar för att med större säkerhet ge
”rätt insats till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad”.
Syftet med MIX-utbildningen är att lära sig att använda Instrument X© och göra det
ihop med Motiverande Samtal (MI). Deltagarna får genom praktiska övningar träna på
att använda sig av formulären och göra bedömningar.
Förutom Instrument X© ingår en Vägledning/utredningsstöd samt Kort om barnrätt.
Under utbildningen arbetar vi med alla delar i Instrument X©, exempelvis:












Att presentera Instrument X för klienten och skapa allians
Att använda MI-verktyg för att få fram en berättelse istället för kryss i ett formulär
Att använda MI i en telefonintervju
Att beakta barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd
Att arbeta med skattningsskalorna i Instrument X
Att sammanfatta den informationen vi fått fram, och få den verifierad
Att prata om framtida mål och identifiera målbeteende
Att identifiera och stärka förändringsprat
Att kategorisera behov
Att arbeta med en genomförandeplan
Att följa upp, utvärdera och planera för nästa steg

KNUT erbjuder även interna MIX-utbildningar i kommuner eller för kommuner i
samverkan. Frågor besvaras av Lena Rogeland: via mail lena.rogeland@sodertalje.se
eller telefon 08 5230 2934.

Mycket välkomna!
MIX-utbildningen erbjuds av ”KNUT”som är ett partnerskap mellan kommunerna Nynäshamn,
Salem, Sundbyberg och Södertälje. www.instrumentx.se

