Inbjudan
från GR

Grundkurs i

Vårdnadsutredningar
Hur gör man upplysningar enligt FB 6:20 och utredningar enligt
FB 6:19?
Kursen ger en grundläggande genomgång av gällande lagstiftning,
riktlinjer och hur man skall och kan göra i praktiken. Vad säger
lagen? Vad säger Socialstyrelsen och Myndigheten för föräldrastöd
och föräldraskap?
MÅLGRUPP Personer som arbetar med familjerätt och behöver
kunskaper i hur man gör vårdnadsutredningar.

Onsdag–fredag 2–4 maj kl 09–16 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

Grundkurs i
vårdnadsutredningar
Innehåll
Inhämtande av uppgifter

Tid och plats

Onsdag–fredag 2–4 maj, kl. 09 – 16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse
som skickas ca två veckor före kursstart.

Sekretess och samtycke
Samtal med föräldrarna

Avgift

Barnsamtal
Referensuppgifter

8 000 kr exkl moms för GR:s m
 edlemskommuner.
9 600 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Hur skall man skriva?

Anmälan

Registeruppgifter

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.

Riskbedömningar
Bedömningar och förslag
Att vittna i domstol

Sista anmälningsdag: 11 april 2018.

m.m.
Genomgång av utredningsexempel och förslag
på mallar, gruppdiskussioner, m.m..

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan person.

Upplysningar
Medverkande
Bernt Wahlsten, verksam som familjerättssocionom i Göteborgs kommun sedan 1979.
Han har även varit ordförande för FSR,
Familjerättssocionomernas Riksförening,
1996–2002.

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

