VIRKSOMHETSPLAN FOR SUPPORTED EMPLOYMENT
NORGE (SENO) 2015
Styret ønsker å arbeide med disse fokusområdene i 2015:
Fagorganisasjonen - SENO
Mål: SENO søker FARVE-midler
SENO ønsker å etablere seg som et fagsenter som kan tilby kunnskap om faget på
ulike nivåer; slik som å samle en litteraturbase, tilby fagkompetanse og fagpersoner
som kan drive opplæring. Det er derfor styrets ønske å søke midler som kan
benyttes som lønnsmidler for en administrasjonsstilling for å bygge opp en mer
profesjonell organisasjon for faget Supported Employment

Tilslutning til EUSE
Mål: SENO deltar aktivt i det europeiske SE-arbeidet gjennom EUSE.
Det er styrets oppfatning at SENO er en bidragsyter i det europeiske samarbeidet
innefor Supported Employment. I den forbindelse ønsker SENO å delta på møter i
regi av EUSE og være aktive i fremtidige samarbeidsprosjekter, et arbeid som skal
ivaretas gjennom styrets faste EUSE-kontakt.

SENO på sosiale medier
Mål: SENO er synlige og tilgjengelige på sosiale medier.
Styret ønsker at medlemmene lettere skal kunne nå oss og hverandre, og mener at
Facebook er en lett tilgjengelig arena for medlemskontakt og spredning av relevant
informasjon. Styret ønsker at Facebooksiden skal komplettere hjemmesiden. Styret
arbeider for å opprette en gruppe på LinkedIn og ønsker at dette skal bli et levende
forum for erfarings- og meningsutveksling rundt faget.

seno.no
Hovedmålet med hjemmesiden er å spre informasjon fra styret til medlemmene. I
tillegg skal siden brukes til markedsføring av konferansen og andre arrangement.

Medlemmer
Mål: SENO øker volumet og utvider målgruppen for medlemskap
Styret ønsker aktivt å arbeide med å utvide medlemsmassen i organisasjonen til å
omfatte alle som arbeider med inkludering av mennesker med nedsatt arbeidsevne
og med ulike bistandsbehov til å få og beholde jobb i det ordinære arbeidsliv.

Opplæring
Mål: SENO prioriterer opplæring i Supported Employment for jobbkonsulenter.
Det er styrets ønske og mål at det gis et tilbud om en grunnleggende opplæring i
faget Supported Employment (omfatter også IPS). Det er videre styrets prioritering
å oppfordre våre medlemmer til å ta videreutdanning innen faget som gir
studiepoeng og tilbys av Høyskolen Oslo/Akershus (HIOA).

Fagkonferanse
Mål: SENO arrangerer en årlig SE-konferansen
Styret prioriterer høyt å arrangere en årlig fagkonferanse som et samlingspunkt for
våre medlemmer og andre interessenter til å møtes for faglig påfyll, opplæring,
informasjon og drøfting av fag og omkringliggende temaer knyttet til vårt arbeid.
SENO ønsker at konferansen skal ha et spisset faglig innhold og at forelesere som
hentes inn skal være profilerte fagpersoner innenfor sitt område.
Samarbeid med andre organisasjoner
Mål: SENO samarbeider med andre organisasjoner.
SENO vil i 2015 fortsette samarbeidet med andre organisasjoner og instanser slik som
bransjeforeningen Attføringsbedriftene, ASVL,AFI, arbeidsdirektoratet og Optima
samt videre delta i fora for fagutveksling og fagutvikling, slik som Forum For
Inkluderingskompetanse.
Høringsinstans
Mål: SENO uttaler seg i aktuelle høringer.
Det er styrets oppfatning at det er viktig for SENO å fortsette å bruke sin
høringsrett.

