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Kursledarutbildning

Ett hem att växa i 

Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Kursledarutbildning: Ett hem att växa i

MEDVERKANDE

Anna Svennblad och Solveig Freby. Båda 
är utredare på Socialstyrelsen. Solveig 
har ansvarat för att ta fram ”Ett hem 
att växa i” och Anna har lång erfarenhet 
av familjehemsvård och att använda 
materialet för att utbilda familjehem. 
Tillsammans har de gjort den senaste 
revideringen av ”Ett hem att växa i” 2017.

TID OCH PLATS
Torsdag–fredag 10–11 september 2020 
kl. 09.00–16.00
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
bekräftelse som skickas ca två veckor före 
kursstart.

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

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 24 augusti 2020.
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, GR, 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 
person uppgifter: www.goteborgsregionen.
se/integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

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

För att ge bra förutsättningar att erbjuda familjehemmen grundutbild-
ningen ”Ett hem att växa i” erbjuder Socialstyrelsen en kursledarutbild-
ning 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.

MÅLGRUPP
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.

INNEHÅLL
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.

FÖRBEREDELSE INFÖR UTBILDNINGEN
Kursdeltagarna bör ha läst materialet ”Ett hem att växa i”, både Familje-
hemmets bok och studiehandledningen. Materialet finns för nedladdning 
och beställning på Socialstyrelsens webbplats.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10945

