Två dagars workshop med
direkthandledning av familjehem med
Eli Keller 26–27 mars 2020

Eli Keller, Leg psykoterapeut, leg psykolog och handledare.
Arbetar sedan mitten av 1800-talet (haha) med familje- och nätverkterapeutiskt arbete, med
handledning, med chefs- och arbetsplatsfrågor/-bekymmer och med längre utbildningar och
vidareutbildningar av terapeuter, socialarbetare av olika slag och handledare, också av olika
slag.
Är också sedan ca 10 år tillbaka keramiker.

RFF inbjuder till två dagars workshop tillsammans med Eli Keller. Denna gång med
direkthandledning av familjehem. Du som konsulent har nu möjligheten att bjuda in ett av
dina familjehem.
Bjud in ditt familjehem antingen till kl 9.00 eller kl 13.00 den 26/3 eller 27/3. Se nedan för
kontakt om detta.

Räkna med att vi jobbar ihop med varje familjehem en halv dag. Dom som kommer på
förmiddagarna får gärna stanna hela dagen, om dom vill.
Handledningen börjar med ett varmt välkomnande inkl presentation av alla i rummet,
därefter fokus på familjehemmets behov och önskemål. Den konsulent som bjudit in kan
antingen bli handledd själv eller låta Eli handleda direkt. Alla deltagare på workshopen
kommer att delta på olika sätt i arbetet, med reflektioner ur olika vinklar och annat som
passar temat. Varje handledningssession (med en kortare kaffepaus) avslutas med feedback och metoddiskussioner. Alla skall vara nöjda och ”fullmatade” efter varje
handledningstillfälle. Familjehemmen skall avtackas med synnerligen mycken värme!

Datum: 2020-03-26 och 2020-03-27
Plats: Attendos lokaler, Malmgårdsvägen 63 i Stockholm.
Tid: 9.00-16.00 dag 1 och 09.00-16.00 dag två.
Kostnad: 1000kr, inklusive för- och eftermiddagsfika, samt lunch.
Anmälan: Senast 2020-03-02 till RFF:s kansli info@rff.se
Uppge namn och mail till alla deltagare, faktureringsadress samt ev. specialkost.
Max antal 30. Först till kvarn.
Du som vill bjuda in ett familjehem ska kontakta Karin Lindén karin.linden@credo.se eller
Johan Ording johan@familjehemnorr.se senast 2 mars.
Det går även bra att ringa Karin på 070 689 50 70 eller Johan på 072 727 29 02.
Ni som önskar bjuda in ett familjehem kommer överens med Karin och Johan om tidpunkt.
Om fler än 4 kursdeltagare önskar bjuda in familjehem kommer vi tillsammans med Eli
göra urval efter bästa förmåga.
OBS. De som önskar bjuda in familjehem ska kontakt Karin eller Johan senast 2/3, gärna
tidigare.
Frågor kring hur det kan gå till kan ställas till Eli Keller, helst på mail; info@elikeller.se Eli
svarar på mail eller ringer upp.
OBS! Begränsat antal, först till kvarn..
Vid avbokning efter 2020-03-02 faktureras hela kostnaden. Medlem i RFF ett krav.
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