Inbjudan
från GR

Kursledarutbildning

Ett hem att växa i

U

tbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i” ska ge alla kommuner förutsättningar att
erbjuda jour- och familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet.

För att ge bra förutsättningar att erbjuda familjehemmen grundutbildningen ”Ett hem att
växa i” erbjuder Socialstyrelsen en kursledarutbildning i materialet. Kursledarutbildningen
omfattar två heldagar och har till syfte att förbereda kursledare att genomföra grundutbildningen till familjehem. Det är inte en utbildning i familjehemsvård. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper inom familjehemsområdet.

Kursledarutbildningen vänder sig till
– de som kommer att hålla utbildning i materialet ”Ett hem att växa i”
– de som inte har gått kursledarutbildning i materialet ”Ett hem att växa i” tidigare
– de som har erfarenhet av familjehemsvård

Tisdag–onsdag 9–10 oktober 2018. Se baksida för anmälan.

Kursledarutbildning

Ett hem att växa i

Innehåll

Tid och plats

Tisdag–onsdag 9–10 oktober 2018 kl. 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse
som skickas ca två veckor före kursstart.

Utbildningsmaterialets bakgrund och syfte
– upplägg och struktur på ”Ett hem att växa i”
– rollen som utbildare
– att stimulera till kunskap och insikt
– förberedelse och genomförande av
utbildningen

2 000 kr exkl moms för GR:s m
 edlemskommuner.
2 400 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Förberedelse inför utbildningen

Anmälan

Kursdeltagarna bör ha läst materialet ”Ett
hem att växa i”, både Familjehemmets bok
och studiehandledningen. Materialet finns för
nedladdning och beställning på Socialstyrelsens
webbplats.

Medverkande

Anna Svennblad, utredare Socialstyrelsen
och Helene Andersson Sjöblom, regional
utvecklingsledare, Blekinge Kompetenscentrum
Anna och Helene har båda lång erfarenhet av att
arbeta inom socialtjänstens familjehemsvård. De
har varit med i Socialstyrelsens arbete med att ta
fram och utveckla materialet ”Ett hem att växa i”.
Anna och Helene har under flera år utbildat både
kursledare och familjehem i ”Ett hem att växa i”.

Avgift

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid stort intresse prioriteras GR:s
medlemskommuner.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 19 september 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

