Kompetens- och verksamhetsutveckling

Samtal med
barn och unga
Processorienterad utbildning i genomförande
av att samtala med barn och ungdomar i
socialtjänsten
Inbjudan till utbildning tre dagar
samt ett gruppseminarium.
Start 11–12 oktober 2021

INNEHÅLL
Samtal med barn och unga – processorienterad utbildning i genomförande av
att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten
Målgrupp

UTBILDARE

Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och
unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan
även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta
omsorgssituationer i sitt yrke.

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.

Innehåll

TID OCH PLATS

Psykosocialt arbete med barn och föräldrar i problematiska situationer är
många gånger svårt och frustrerande. Det kräver att vi som arbetar inom
socialtjänst, dels kan sätta oss in i och förstå såväl föräldrar som barn och
ungdomars behov och förutsättningar i olika samtalssituationer men också
ha tillgång till metoder och förhållningssätt för att möta och samtala med
dem.
Utbildningen utgår från ett kommunikationsteoretiskt perspektiv på
barnets upplevelser, självförståelse, utveckling och sociala sammanhang
och syftar till ett samtalsmetodiskt och utvecklingsstödjande närmande till
barnet.

Utbildningen är tre dagar kl. 09–16.
11-12 oktober och 9 december 2021
+ ett gruppseminarium.
Plats informeras om i bekräftelsen
som skickas ut senast en vecka innan
utbildningsstart.

Utbildningstillfälle 1: 11–12 oktober 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
Närvarande förutsättningar vid samtal med barnfaktorer som påverkar samtalet
Omsorgstriaden
Triangulerande samtal - samtal där
förälder/omsorgsperson och barn deltar
Principer för utvecklingsstödjande dialogen
Samtalsmetodik

Uppgift till gruppseminarium
Läsa: Ovreeides bok ”Samtal med barn” Studentlitteratur 2010 (delar av)
Gruppseminarium, (lärarlöst ca 3 timmar) mellan utbildningstillfälle 1 och 2
Grupper om 5–6 personer.
Vid detta tillfälle diskuterar gruppen litteraturen utifrån olika frågeställningar som deltagarna fått, och tar fram frågeställningar inför 9 december.

Utbildningstillfälle 2: 9 december 2021

AVGIFT
9 000 kr exkl. moms för GR:s
medlemskommuner.
9 900 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:
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 fortsättning
• Videoanalys av samtal med barn
• Frågeställningar från deltagarnas samtal med barn och ungdomar

www.goteborgsregionen.se

