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Implementering af KRAP 
En temadag for ledere og andre, som har et specifikt ansvar i forhold til implementering af 

KRAP. 

Når I som organisation ønsker, at KRAP skal være en del af jeres faglige ståsted, så kræver det 

overvejelser og tiltag om implementeringen. Det vil være forskelligt, hvad jeres arbejdsplads skal 

iværksætte for at komme i mål med KRAP. Det handler blandt andet om det faglige niveau, 

kulturen, øvrige tilgange og selvfølgelig den børne- eller borgergruppe, som er hos jer. For at sikre 

implementeringen har det betydning, hvad ledelsen og andre centrale aktører i organisationen gør 

af tiltag før, under og efter selve KRAP kurset.  

I har nu mulighed for at arbejde med, hvad der skal til hos jer, på denne endags temadag, hvor vi 

starter processen omkring implementering.  

Temadagen tager udgangspunkt i skemaer fra KRAP, som her anvendes i en organisatorisk 

sammenhæng.  

(Kurset kan afholdes som en intern temadag – forhør nærmere om pris) 

Karen-Marie Skov Sørensen står for temadagen. Hun underviser til dagligt hos KRAP 

Specialisterne og har mange års erfaring som leder i det offentlige – herunder implementering af 

KRAP i en større organisation.  

Med kurset får du: 

• Indsigt i din organisation og hvilke overvejelser, som I skal gøre jer ifm implementering af KRAP. 

• Kendskab til forskellige KRAP skemaer – I kommer til at arbejde med kognitiv sagsformulering, 

ressourceblomst, procesplan og måltrappen. 

• Mulighed for at udarbejde opstart af en plan for den kommende implementering.  

• Input til forskellige tiltag, som I kan gøre.  

 

 

 

Læs mere om KRAP på www.krapspecialisterne.dk 

 

 

http://www.krapspecialisterne.dk/
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Praktisk information 

 
Tidsramme: 
Undervisningen er fra kl. 8.30 til kl. 15.00 – med indlagte pauser 

 

Temadagen afholdes: 
Lindberg Fenger temadag- og videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia  
Taastrup Kulturcenter, Poppelvej 12, 2630 Taastrup  
Danhostel Ringsted, Skt. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted 

 

 

Datoer: 
15. maj 2023 (Fredericia)  

22. maj 2023 (Taastrup) 

13. juni 2023 (Ringsted) 

16. november 2023 (Fredericia) 

 
Forplejning: 
Morgenmad (indtages fra kl. 8:00 til 8:30), frokost og kage/sødt til kaffen 

 
Underviser: 
Karen-Marie Skov Sørensen 

 
Form: 
Vi sigter mod varieret undervisning, hvilket bl.a. indebærer dialogbaseret form, 
gruppearbejde, metodetræning, walk and talk og almindelig ”tavle-undervisning” 

 
Materialer: 
Undervisningsmateriale bliver udleveret på dagen 

 
Pris og tilmelding: 
1,500 kr. + moms pr. deltager. Læs om vilkår, betaling og betingelser, samt 
tilmelding online på www.krapspecialisterne.dk  

 

 

For yderligere information kontakt venligst: 
Karen-Marie Skov Sørensen mail: km@krapspecialisterne.dk – tel. 26839998 

http://www.krapspecialisterne.dk/
mailto:km@krapspecialisterne.dk
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