Kompetens- och verksamhetsutveckling

Kälvestensmodellen
Tolkutbildning
Inbjudan till utbildning
fyra heldagar med start
5 september 2019

INNEHÅLL
Kälvestensmodellen – tolkutbildning

Kursupplägg
Dag 1
Teori
Dag 2-4
Fm: Kursdeltagarna tolkar djupintervju med direkthandledning.
Em: Reflexion kopplat till teori.
I kursen ingår att deltagarna har med sig kollegor som gjort en djup
intervju vilken deltagarna tolkar under förmiddagspassen.

MEDVERKANDE
Karin Hedman tillsammans med
ytterligare en person.
Karin Hedman är socionom och fil.mag.
i socialt arbete som arbetar i den sociala
barnavården sedan 30 år. Hon utbildades
i Kälvesten i början av 1990-talet och
är tolkare av Kälvesten sedan mitten av
1990-talet.

TID OCH PLATS

• Grundutbildning i Kälvestensmodellen (djupintervjuformulär S Abrahamsson m.fl. 2012) Nämn var och när under övriga upplysningar vid
anmälan.

5 september, 3 oktober, 24 oktober samt
14 november 2019 kl. 08.30–16.00
(eventuellt ett extra datum 5 december).
Plats i centrala Göteborg meddelas i
bekräftelse som skickas ca två veckor före
kursstart.

• Väl förtrogen med tregenerationsperspektivet.

AVGIFT

• Själv gjort 4-6 djupintervjuer med extern tolkare.

25 000 kr exkl. moms.
I priset ingår kaffe och lunch.

Förkunskaper som krävs av kursdeltagarna
• Förtrogen med familjehemsvård (rekrytering och uppföljning).

Kurslitteratur
Inför utbildningen ska kursdeltagarna ha läst:
”Människan är en berättelse”, Crafoord, C. Natur & Kultur, 1994
”Ett utvalt hem till ett utvalt barn”, Rasmusson, B. & Regnér, M. Natur &
Kultur 2013.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Gruppstorlek är 6-8 deltagare. Skulle det
bli 8 deltagare innebär det att vi får lägga
på ytterligare en kursdag (5 december).
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 16 augusti 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16,
kristina.elofsson@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa
program. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.goteborgsregionen.
se/integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

