Inbjudan
från GR

Socialtjänstens arbete med
barn och unga i familjehem

P

lacerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda
och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de
senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra
att barnen får trygg och säker vård. Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig
genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar, och underlätta
tillämpningen i praktiken. Rubriken för dagen är barn och unga i familjehem, men
merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB.
Målgrupp: Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga.

Onsdag 24 oktober 2018 kl 9–16. Se baksida för program 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

Socialtjänstens
arbete med
barn och unga
i familjehem
INNEHÅLL
Inför placering
• Val av placeringsform – matchning m.m.
• Familjehemsutredning
• Vårdplan

Medverkande

Vårdens genomförande
• Uppdrag – genomförandeplan
• Barnet i fokus
• Vårdnadshavarens ställning
• Umgängesfrågor m.m.
• Dokumentation under genomförande

Tid och plats

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom
med bakgrund inom socialtjänst och
tillsynsverksamhet. Sedan 2010 arbetar hon
med utbildning och kvalitetsutveckling inom
det sociala området.
Onsdag 24 oktober 2018, kl. 09.00–16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den
skriftliga bekräftelsen som skickas cirka 10
dagar innan kursstarten.

Avgift

Socialnämndens uppföljningsansvar
• Övervägande och omprövning
• Omplacering – missförhållande i familjehem m.m.
Vårdens upphörande

2 400 kr exkl moms för GR:s medlems
kommuner.
2 800 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 2 oktober 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.

Socialnämndens ansvar efter avslut

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

Upplysningar

Kristina Elofsson, tel. 031–335 53 16
kristina.elofsson@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

