
Inbjudan till utbildning 
en heldag och fyra halvdagar 
med start 15 september 2021

Kälvestensmodellen
– grundutbildning

Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Kälvestensmodellen – grundutbildning

MEDVERKANDE
Karin Hedman, socionom och fil.mag. i 
socialt arbete som arbetar i den sociala 
barnavården sedan 30 år. Hon är tolkare 
och utbildare av Kälvesten sedan slutet av 
1990-talet.

TID OCH PLATS
15 september 2021 kl 09.00–ca 15.30.
Därefter fyra halvdagar: 29 september, 
6, 13 samt 20 oktober 2021. 
Samtliga tillfällen kl. 08–12.
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
bekräftelse som skickas ca två veckor före 
kursstart.

AVGIFT
9 200 kr exkl. moms för GR:s 
 medlemskommuner. 
10 900 kr exkl. moms för övriga. 
I priset ingår kaffe alla dagar och lunch 
första dagen.

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

www.goteborgsregionen.se

Utbildningens upplägg
Gruppstorlek 6-8 personer, 1 handledare.

Utbildningstillfälle 1: 15 september 2021 (heldag)
Vid första utbildningstillfället (heldag) går vi igenom

• Bakgrunden till Kälvestenmodellen 

• Teoretisk förankring och begrepp

• Hur man förbereder intervjun

• Genomgång av intervjuformuläret 

• Tolkning och återkoppling 

Hemuppgift
Varje deltagare gör en djupintervju tillsammans med en kurskamrat.

Utbildningstillfälle 2–5: 
29 september, 6, 13 samt 20 oktober 2021 (halvdagar)
Inför halvdagarna ska deltagarna, två och två, göra en  djupintervju 
med ett tilltänkt familjehem från sin kommun/organisation. De 
djupintervjuer som deltagarna gjort tolkas av kursledaren. Vid dessa 
tillfällen går vi också igenom andra frågeställningar som kommer 
upp under processen samt hur återkoppling till det tilltänka familje-
hemmet sker.

Material
Intervjuformulär Solvej Abrahamson m.fl., oktober 2018 (delas ut vid 
första utbildningstillfället). Önskvärt är att deltagarna har läst och har 
tillgång till: B. Rasmussonoch M Regnér ”Ett utvalt hem, till ett utvalt 
barn”, Natur & Kultur 2013.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11184

