Inbjudan
från GR

Familjerätt

GR

erbjuder en tredagarsutbildning i socialtjänstens
familjerättsliga frågor. Kursen kommer att gå igenom
de grundläggande reglerna och momenten vid handläggning
av faderskap, adoption och framför allt frågor rörande vårdnad,
boende och u
 mgänge, d.v.s. samarbetssamtal, avtal, upplysningar
och utredningar enligt FB 6:20 och FB 6:19.
Målgrupp: Handläggare och enhetschefer med ansvar för
familjerättsliga frågor inom kommunal verksamhet.

Tisdag–torsdag 18–20 september 2018. Se baksida för anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Familjerätt
Innehåll

Medverkande

• Faderskap, moderskap och föräldraskap
• Samarbetssamtal
• Avtal om vårdnad, boende och
umgänge

Bernt Wahlsten, verksam som
familjerättssocionom i Göteborgs kommun sedan
1979. Han har även varit ordförande för FSR,
Familjerättssocionomernas Riksförening.

Tid och plats

• Upplysningar rörande vårdnad, boende
och umgänge enligt FB 6:20
• Utredning rörande vårdnad, boende
och umgänge enligt FB 6:19
• Verkställighet av dom eller avtal
• Stöd vid umgänge – umgängesstöd och
kontaktperson
• Internationell och nationell adoption
och styvbarnsadoption
• Underhållsbidrag och underhållsstöd –
barns försörjning
• Umgänge med närstående

Tisdag–torsdag 18-20 september 2018 kl 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse
som skickas ca två veckor före kursen.

Avgift

8 500 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
10 200 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 28 augusti 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till annan person.

Upplysningar

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16
kristina.elofsson@grkom.se
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

