”Bedriftenes muligheter ”
- og utfordringer innen arbeidsliv og rus. Fra organisering til handling
KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter inviterer til alor nettverk,
torsdag den 10.09.2015, kl 08.30-15.15 ved Sola strand hotell.
Program
08.30 Kaffedrøs og registrering
09.00 Velkommen
09.15

Hvordan organisere for å få handling i praksis?
Presentasjon av mangeårig satsing og arbeid i en stor bedrift v/ Tormod Gilje, Avinor
Erfaringsdeling, borddrøfting og spørsmål
10.45 Beinstrekk
11.00 Hvordan organisere for å få handling i praksis?
forsettter
11.30 Lunsj
12.30 Dilemma – verktøy
v/ Hasle Løchen seniorrådgiver, AKAN kompetansesenter,
13.30 Beinstrekk
13.50 Refleksjoner
Med god bistand fra Håkon Hauge Johnsen og Tor Borge, Poliklinikken v/ Rogaland A-senter,
14.40 Siste nytt.
Foruten å lytte til spennende innlegg blir det god anledning til å bidra med egne erfaringer og refleksjoner

alor nettverk og målgruppe
Arbeidsliv og rusgruppen ved KoRus vest Stavanger/Rogaland A-sente invitere alle
som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Sola strand
hotell, den 10.09.2015 kl 08.30-15.15
alor nettverk:
Hva er alor nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker
og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og
er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen
organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan
hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk
bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av ” navn på tilretteleggere” i et samarbeid med ”navn
på klinisk miljø”. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.

Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk
og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra
arbeidsliv og rus.
For informasjon om alor nettverk og alor nettverkssamlinger andre steder i Norge se,

www.alor.no

Sted, Sola strand hotell; http://sola-strandhotel.no/reisen-hit-0
Kursavgift, kr 750,Påmelding via denne link http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html
Påmeldingsfrist, 01.09.2015
Spørsmål, kontakt asa.sjogren@ras.rl.no eller ingunn.svendsen@ras.rl.no
Telf. 51729063

