Kompetens- och verksamhetsutveckling

Samtal med
barn och unga
Endagsutbildning ”Att samtala med barn och
unga i samband med vårdnadskonflikter och
samarbetssvårigheter”
Inbjudan till en
heldagsutbildning
13 oktober 2021

INNEHÅLL
Endagsutbildning ”Att samtala med barn och unga i samband
med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter”
Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till familjerättssekreterare som möter barn
och unga i samband med snabbupplysningar, vårdnadsutredningar och
samarbetssamtal.

Inledning
Föräldrar i vårdnadskonflikter och vid samarbetssvårigheter ofta har fullt
upp med sig själva, sina egna behov och känslor, vilket påverkar deras
förmåga se till sina barn och till deras behov i situationen. Vi vet också att
barns möjlighet att vara öppna med sina tankar och frågor många gånger
är begränsade, att deras relationella beroende till föräldrarna påverkar vad
de upplever att de kan fråga om och vad de kan säga utan att riskera att bli
avvisade från en eller båda föräldrarna.
Inte så sällan hamnar barn i situationer med brist på information och brist
på medupplevelse, dvs de saknar ett delat engagemang kring sina erfarenheter och upplevelser. Dialogen mellan föräldrar och barn om de svåra
”temat” minskar eller upphör helt och barn blir då ensamma när det gäller
att hantera och förstå situationen.
Utbildningsdagen kommer utgå ifrån deltagarnas egna frågeställningar
utifrån temat samtal med barn/ungdom, och kommer innehålla;
– föreläsning kring nedanstående
– konsultation/handledning på deltagarnas egna ärenden

Innehåll
Omsorgstriaden
Förutsättningar som har betydelse för våra samtal med barn:
- Ditt sammanhang och syfte
- Din förmåga att vara öppen för de livsteman och erfarenheter barnet har haft
- Din förmåga att sätta ord på barnets erfarenheter och sammanhang
- Barnets förmåga till dialog
- Barnets tillhörighet och relationella beroende
- Barnets kommunikationserfarenheter –dialogmodell
Dialogprinciper
Triangulerande samtal

UTBILDARE
Eva Redemo, socionom, familjeterapeut
handledare och utbildare. Arbetar sedan
början av 1990-talet med att handleda
och utbilda personal inom framförallt
socialtjänst, skola och behandling.

TID OCH PLATS
Onsdag 13 oktober 2021 kl. 09–16.
Plats informeras om i bekräftelsen
som skickas ut senast en vecka innan
utbildningsstart.

AVGIFT
3 400 kr exkl. moms för GR:s
medlemskommuner.
3 800 kr exkl. moms för övriga.
Lunch och fika ingår.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag:
20 september 2021.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Susanne Vannerberg, tel. 031-335 51 31,
susanne.vannerberg@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

Samtalsmetodik.
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