
Kunskap
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
 – för ledare och nyckelpersoner inom social service



Vi utvecklar ledare i ett nordiskt perspektiv
Nopus hjälper dig att utveckla ditt ledarskap och ditt arbete inom 
den sociala sektorn. Det gör vi i ett nordiskt perspektiv. Genom att 
de nordiska länderna har så mycket gemensamt kan vi använda våra 
olika erfarenheter över gränserna, något som ger dig både stimulans 
och nya intressanta perspektiv på ditt arbete. Med våra välutvecklade 
kontakter med socialtjänst och forskning inom Norden ser vi snabbt 
aktuella utvecklingstendenser och behov.

Kraven på dig som ledare ökar!
Behovet av en socialtjänst med tydliga strukturer för kunskapsöver-
föring mellan forskning, utbildning och vardagens praktik diskuteras. 
Kraven på dokumentation och uppföljning av både metoder och 
konkreta resultat växer. Samtidigt ökar kraven på välutbildade 
ledare som kan utveckla och förnya verksamheten och bidra till en 
kompetensutveckling inom hela socialtjänsten.

Utveckla dig som ledare
Vi är ett nordiskt centrum för idé- och erfarenhetsutbyte och vidare-
utbildning inom det sociala områdets ledarskap och organisation.

Vi riktar oss till dig som är ledare eller nyckelperson inom socialsek-
torn i Norden och Nordens närområde. Vi erbjuder utbildningar för dig 
som vill utveckla din ledarskapsförmåga. Utbildningarna handlar bland 
annat om att leda förändringsprocesser och att utveckla ett kunskaps-
baserat socialt arbete. 

Erfarenhetsutbyte med kollegor inom och utom det egna landet, 
liksom seminarier och konferenser, ligger högt på våra deltagares 
önskelista. Dessa behov möter vi genom nordiska nätverk och ett 
välutvecklat program med seminarier och konferenser på nordisk nivå. 

Andra högt prioriterade områden är kvalitetsutveckling, social-
politik, metodutveckling och evaluering.

Det är dina behov som styr
Utgångspunkten för all vår verksamhet är de behov av kunskap och 
utveckling som du som ledare inom social service upplever. Våra 
aktiviteter ska främst ha relevans för den arbetsvardag du och dina 
kollegor befinner er i.

Kraft

”Utbildningen har gett mig 
en kreativ belysning av mitt 
ledarbeteende, öppnat dörrar 
till teorier kring ledarskap och 
gett mig nya kloka kollegor.

Deltagare från ”leDa föränDringsprocesser 
inom socialt arbete” 

Utbildningen har gett mig 
en kreativ belysning av mitt 
ledarbeteende, öppnat dörrar 
till teorier kring ledarskap och 
gett mig nya kloka kollegor.

Deltagare från ”leDa föränDringsprocesser 
inom socialt arbete” 

 



”Mina förväntningar har upp-
fyllts. Upplägget, innehållet 
och lärarna var bra!  Jag har 
fått användbara kunskap om 
utvärderingar.

Deltagare från ”UtvärDering inom social 
service” 

Mina förväntningar har upp-
fyllts. Upplägget, innehållet 
och lärarna var bra!  Jag har 
fått användbara kunskap om 
utvärderingar.

Deltagare från ”UtvärDering inom social 
service” 

Lär av nordiska kollegor
I utväxlingsprogram för socialchefer deltar du i seminarier och fältveckor 
där du utbyter erfarenheter med nordiska kollegor.

Var med i intressanta seminarier och konferenser
Våra seminarier utvecklas löpande. Teman hämtar vi från aktuell 
forskning, debatt och lagstiftning från det sociala området i Norden. 
Även skräddarsydda seminarier arrangeras efter deltagarnas önskemål. 
Vilka idéer har du?

En kvalificerad vidareutbildning
Vi arrangerar kurser och andra utbildningsinsatser i samarbete med 
universitet och högskolor i Norden. Utbudet baseras på vårt nordiska 
nätverks ingående kännedom om den sociala sektorns aktuella utveck-
ling och kunskapsbehov. Ytterst är det dina behov som styr.

Vi skräddarsyr även utbildningar i nära samarbete med uppdrags-
givaren, universitet och utbildningsorganisationer i Norden. 
Vad behöver du?

Gå med i nordiska nätverk
Nätverk är en allt viktigare del i dagens och framtidens kompetens-
utveckling. Genom oss kan du delta i nordiska nätverk där du utbyter 
erfarenheter med ledare och anställda i den nordiska sociala sektorn 
och får nya perspektiv på din verksamhet.

Ta del av våra nordiska projekt
Vi genomför en rad projekt tillsammans med olika nordiska intressenter. 
Nationella initiativ och lokala projekt om kunskapsutveckling finns  
sammanfattade i antologin ”Empiri, Evidens, Empati – nordiska röster 
om kunskapsutveckling i socialt arbete” som du kan rekvirera från oss.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev
Vi ger ut nyhetsbrevet NOPUSNYTT med aktuella teman och nyheter 
om konferenser och utbildningar. Nopus ger också ut publikationer 
om utvecklingen inom det sociala området.

Gå in på www.nopus.org
På vår hemsida www.nopus.org hittar du aktuell information om våra 
aktiviteter. Där kan du också delta i diskussionsforum samt beställa 
nyhetsbrev och publikationer.

Bredd



NOPUS - ett nordiskt centrum för 
utveckling av social service
Nopus är en institution under Nordiska Ministerrådets social- och 
hälsosamarbete med uppgift att vara ett centrum för utveckling och 
utbildning av ledare och nyckelpersoner inom socialsektorn i Norden.

Nopus arbetar med nordiska nätverk, seminarier och kurser. 
Utvecklingen av aktiviteterna sker i samarbete med universitet och 
högskolor i hela Norden.

Box 4156 
SE - 203 12 Malmö 
Besök: Stora Nygatan 31, vån 1

tel +46 (0) 40-660 17 30  
fax +46 (0) 40-30 46 70 
info@nopus.org
www.nopus.org

Resurs

NOPUS
Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service
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