INBJUDAN

VÄLKOMMEN TILL BASUTBILDNINGEN

Kunskap för barn &
ungas bästa
•

Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet

•

Barns möte med socialtjänsten

•

Evidensbaserad praktik i praktiken

START 1 OKTOBER 2020
HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA,
HÄRNÖSAND
Du är varmt välkommen!

Kunskap för barn & ungas bästa
Vi fortsätter vår länsgemensamma kompetenssatsning i länet. Syftet inom barn och unga
området är att utveckla kunskapen och därigenom säkra en trygg och säker vård. För
sjätte året anordnas därför basutbildningen - Kunskap för barn & ungas bästa.

Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten i Västernorrland!

MÅLGRUPP Utbildningen riktar sig till socialsekreterare inom socialtjänstens
myndighetsutövning, barn och unga. Socionomstudenter som går sin
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är också välkomna att delta i mån av plats.
Utbildningen består av tre delar, förlagda med tre veckors mellanrum:
•

Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet

•

Barns möte med socialtjänsten

•

Evidensbaserad praktik i praktiken

Kunskap för barn & ungas bästa
Del 1:

Datum: 1/10, 2020

Dokumentation som en del av en

Tid: 08:30 – 16:00

kunskapsbaserad verksamhet

OBS! Fika & inregistrering
kl.08:30-09:00

Del 2:

Datum: 22/10, 2020

Barns möte med socialtjänsten

Tid: 09:00 – 16:00
Föreläsningen startar kl.09:00, fika 10:00

Del 3:

Datum: 12/11, 2020

Evidensbaserad praktik i praktiken

Tid: 09:00 – 16:00
Föreläsningen startar kl.09:00, fika 10:00

Observera att hålltiderna för de olika delarna i utbildningen varierar något.

OM UTBILDNINGEN Efter genomgången utbildning (samtliga tre delar) får du ett intyg.
Antalet deltagare per utbildningstillfälle beräknas till max 32 st. Först till kvarn gäller.
Utbildningen finansieras genom statliga medel och är därför kostnadsfri för deltagarna.

VI SES Utbildningen startar med del 1 den 1 oktober i Härnösand. Första dagen inleds
med fika och inregistrering kl.08:30. Vi håller till på Härnösands Folkhögskola,
Murbergsvägen 32 (infart från Varvsbacken), lokal: Järven konferens.
Material, fika och lunch ingår vid samtliga utbildningsdagar.

ANMÄL DIG Anmälan görs separat till varje del i utbildningen. För dig som önskar gå
hela utbildningen, så rekommenderar vi att du anmäler dig till utbildningens alla tre
delar direkt.
För dig som tidigare har gått delar av utbildningen finns nu möjligheten att komplettera
med den eller de delar som saknas. Då väljer du endast den eller de delar som är
aktuella.
Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till annan person (kan namnges på
plats). Frånvaro utan ersättare debiteras med 500 kr/person.
För att komma till anmälningsformulären klickar du på aktuellt datum nedan.
Del 1 – Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet (08:30-16:00)
Anmälan till del 1 med kursstart 2020-10-01 - senaste anmälan 2020-09-14 <Till Anmälan!>
Del 2 – Barns möte med socialtjänsten (09:00-16:00)
Anmälan till del 2 med kursstart 2020-10-22 - senaste anmälan 2020-10-05 <Till Anmälan!>
Del 3 – Evidensbaserad praktik i praktiken (09:00-16:00)
Anmälan till del 3 med kursstart 2020-11-12 - senaste anmälan 2020-10-26 <Till Anmälan!>

FRÅGOR kontakta Jessica Eriksson, jessica.eriksson@kfvn.se, 072-737 28 28

Kunskap för barn & ungas bästa – mer om utbildningens innehåll

Del 1 - Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet –
inkl nya SOSFS 2014:5 och 2014:6
God kunskap om lagstiftning, handläggning och dokumentation är en nödvändighet i det
komplexa och ansvarsfulla arbetet med att utreda och genomföra åtgärder till barns skydd
och stöd. Föreskrifterna SOSFS 2014:5 och SOSFS 2014:6 som generellt innebär ökade
krav gällande dokumentationen trädde i kraft 1 januari 2015.
Förutom att syfta till ökad rättssäkerhet tydliggör föreskrifterna socialtjänstens ansvar för
viktiga moment i en kunskapsbaserad socialtjänst, till exempel barnets delaktighet i
processen och skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärder och resultat.

Under dagen ges en grundlig genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med
dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende
aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas.

INNEHÅLL, bl a:

•

Övergripande regler om handläggning och dokumentation

•

Förhandsbedömning och skyddsbedömning

•

Dokumentation av barns bästa och rätt att vara delaktig

•

Vad är en tillräckligt bra utredning?

•

Behovsbedömning

•

Dokumentation: hur, vad och när?

•

Hur ska beslut utformas för att uppfylla de nya kraven?

•

Dokumentation av planering och mål för insatser

•

Uppföljning hos myndighetshandläggare och utförare

•

Hur ska uppföljningsåtgärder dokumenteras?

•

Att avsluta insatser och sammanställa slutanteckning

Föreläsare: Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom, Ekebro utveckling AB

Del 2 - Barns möte med socialtjänsten
INNEHÅLL, bl a:

•

Hur barn upplever mötet med socialtjänsten

•

Barns delaktighet

•

Samtalet

•

Förhållningssätt och bemötande

•

Skola, hälsa, eftervård och stabilitet

•

Risk och skyddsfaktorer

Föreläsare: Viktoria Skoog, socionom och fil dr i socialt arbete, FoU, Kommunförbundet
Västernorrland

Del 3 - Evidensbaserad praktik i praktiken
INNEHÅLL, bl a:

•

Vad är egentligen evidensbaserad praktik?

•

Varför arbeta med evidensbaserad praktik?

•

Hur ser det ut hos oss?

•

Mål, uppföljning, utvärdering och resultat

•

Hur kan vi arbeta i praktiken?

Föreläsare: Jessica Eriksson, socionom, utbildningsledare och VFU-samordnare,
Kommunförbundet Västernorrland

