
 

Bruttoliste over kurser og uddannelser i Komponent, som 
styrker borgernes retssikkerhed og borgerinddragelsen.

I Komponent ønsker vi at bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed 
og borgerinddragelsen. Nedenfor ses en bruttoliste over de aktiviteter vi 
tilbyder i dag.

I Komponent udvikler vi løbende nye kurser og uddannelser, som 
understøtter Kommunernes behov. Tilmeld dig nyhedsbrevene på 
https://komponent.kl.dk/foelg-med/og følg med i vores nye aktiviteter.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for 
eller forslag til nye aktiviteter, som understøtter borgernes retssikkerhed 
eller borgerinddagelse.

Produkter, der styrker borgernes retssikkerhed

Titel Link
At tale med børn – 
børnesamtalen efter 
servicelovens § 48

https://www.cok.dk/tale-born-
bornesamtalen-efter-servicelovens-ss-
48 

Bliv skarp på lovgrundlaget for 
specialundervisning og 
specialpædagogisk bistand

https://www.cok.dk/bliv-skarp-
lovgrundlaget-specialundervisning-
specialpaedagogisk-bistand 

Er du medlem af børn- og 
ungeudvalget?

https://www.cok.dk/medlem-boern-
ungeudvalget 

Lov-kursus om Én Plan - en 
helhedsorienteret indsats 
sammen med borgeren

https://www.cok.dk/lov-kursus-plan-
helhedsorienteret-indsats-sammen-
borgeren 

Sagsbehandling i børnesager https://www.cok.dk/sagsbehandling-
boernesager 

Magtanvendelse over for 
anbragte børn og unge

https://www.cok.dk/magtanvendelse-
over-anbragte-born-unge 

Temadag om magtanvendelse i 
skole og dagtilbud

https://www.cok.dk/temadag-
magtanvendelse-skole-dagtilbud 
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Side 2 

Fritvalgsregler og 
handleforpligtelsen: Foregrib 
spørgsmål i visitationsfasen

https://www.cok.dk/fritvalgsregler-
handleforpligtelsen-foregrib-
spoergsmaal-visitationsfasen 

Grundlæggende 
myndighedssagsbehandling på 
voksenområdet – helhed og 
kvalitet

https://www.cok.dk/grundlaeggende-
myndighedssagsbehandling-
voksenomraadet-helhed-kvalitet 

Magtanvendelse på 
voksenområdet – regler og 
dilemmaer

https://www.cok.dk/dilemmaer-
magtanvendelse-voksenomradet 

Databeskyttelse – for hele 
kommunen

https://www.cok.dk/databeskyttelse-
hele-kommunen 

Grundlæggende forvaltningsret https://www.cok.dk/grundlaeggende-
forvaltningsret

Udveksling og videregivelse af 
oplysninger

https://www.cok.dk/udveksling-
videregivelse-oplysninger

Gør det rigtige rigtigt - samlet 
pakke af 10 online viden 
aktiviteter

https://www.cok.dk/goer-rigtige-
rigtigt-10-online-viden-aktiviteter

Har du styr på 
Forvaltningsloven og 
Offentlighedsloven?

https://www.cok.dk/styr-pa-
forvaltningsloven-offentlighedsloven

Online viden: At træffe en 
afgørelse

https://www.cok.dk/online-viden-
traeffe-afgoerelse

Tag ansvar for jeres 
journalisering i kommunen

https://www.cok.dk/tag-ansvar-
journalisering

Online viden: Aktindsigt https://www.cok.dk/online-viden-
aktindsigt

Online viden: Klager og 
Vejledning

https://www.cok.dk/online-viden-
klager-vejledning
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Side 3 

Sådan sikrer du den gode 
sagsbehandling og den korrekte 
afgørelse på beskæftigelses- og 
socialområdet

https://www.cok.dk/sagsbehandling-
gode-afgorelse-pa-beskaeftigelses-
socialomradet

Webinar: Tag ansvar for din 
journalisering

https://www.cok.dk/webinar-tag-
ansvar-journalisering

Online viden: Bliv klogere på 
Officialprincippet - oplysning af 
en sag

https://www.cok.dk/online-viden-
bliv-klogere-officialprincippet-
oplysning-sag

Styrk kvaliteten af 
sagsbehandling – og gør jer klar 
til at borgerne får adgang til 
egne data (Borgerblikket)!

https://www.cok.dk/styrk-kvaliteten-
sagsbehandling-goer-jer-klar-
borgerne-faar-adgang-egne-data-
borgerblikket

Sagsbehandling https://www.cok.dk/sagsbehandling

Produkter, der styrker borgerinddragelse

Titel Link
Bedre borgerdialog https://www.cok.dk/bedreborgerdialog

Relationel kapacitet https://www.cok.dk/tv%C3%A6rg%C3%A5e
nde-samarbejde

Casemanageruddannels
en

https://www.cok.dk/casemanager

Supervisoruddannelsen https://www.cok.dk/supervisoruddannelse

Den samskabende 
myndighedssamtale

https://www.cok.dk/succesfulde-
myndighedssamtale

Kommuniker så det 
LØFT´er - både i skrift og 
tale, 3-dages kursus

https://www.cok.dk/kommuniker-sa-lofter-
bade-skrift-tale

Èn borger én plan - https://www.cok.dk/borger-plan-styrkede-
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Side 4 

styrkede tværfaglige 
netværk og sammensatte 
løsninger - 
medarbejderspor

tvaerfaglige-netvaerk-sammensatte-
losninger-medarbejderspor

Anerkendende og 
assertive samtaler

https://www.cok.dk/anerkendende-
assertive-samtaler-siger-uden-sla-1 

Håndter 
borgerkontaktens følelser 
og dilemmaer

https://www.cok.dk/arbejde-borgere-gor-
os-gor-vi

Beskæftigelsesområdet - 
Den borgerrettede indsats

https://www.cok.dk/beskaeftigelsesomradet
-komplekse-sager

Psykologi og 
kommunikation

https://www.cok.dk/psykologi-
kommunikation
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