Inbjudan
från GR

LVU – Lagen om
vård av unga

G

enomgång i form av dialog och diskussion kring gällande lagstiftning
på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens
innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och
domstolsprocessen.
INNEHÅLL
• De viktigaste paragraferna och rättsfall kopplade till dessa
• Genomgång av rättens arbete och hur en förhandling går till
• Viktigt att tänka på vid ansökan om vård
• Förhandling i rätten genom rättegångsspel
MÅLGRUPP: Chefer och socialsekreterare.

19 november 2018. Se baksida för mer information och 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

LVU – Lagen
om vård av unga
Tid och plats

KURSLEDARE
Ulrika Björkroth och Erica Farberger.
Stadsjurister, Göteborgs Stad, båda
med mångårig erfarenhet av LVU.

Måndag 19 november 2018 kl. 9–16.
Lokal i Göteborg meddelas i bekräftelsen
som skickas ut ca 10 dagar innan kursstart.

Avgift

2 750 kr exkl moms för medlemskommuner
i Göteborgsregionens kommunalförbund.
3 050 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår fika och lunch.

Anmälan

Anmälan görs direkt genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 29 oktober 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person.

Upplysningar

Susanne Ericsson, GR,
tel. 031-335 51 31
susanne.ericsson@grkom.se
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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

