INBJUDAN

IntrodukƟonsprogram för socialsekreterare inom den
sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland
YRKESHANDLEDNING FÖR SOCIALSEKRETERARE SOM GÅTT LÄNSGEMENSAM INTRODUKTIONSUTBILDNING 2016/2017
EŌer avslutad introdukƟonsutbildning erbjuds yrkeshandledning. Den ska underläƩa för nya socialsekreterare aƩ hiƩa en trygg yrkesidenƟtet.
EƩ av syŌena är aƩ skapa förståelse för de första årens möjligheter och svårigheter i yrket och aƩ i eƩ gruppsammanhang dela erfarenheter med
kollegor från andra arbetsenheter och kommuner.
Inbjudan gäller
Inbjudan gäller i första hand deltagare som gå
Introduk onsutbildningen 2016/17. Om det blir
platser över, kan även annan personal från den
sociala barn- och ungdomsvården erbjudas plats.

Bakgrund
Den sociala barn- och ungdomsvården är eƩ
av socialtjänstens mest ansvarsfulla områden,
samƟdigt som man i hög grad får anställa nyutexaminerade socionomer som inte är förberedda
på uppgiŌerna de möter inom socialtjänstens
myndighetsutövande delar.

SyŌe
SyŌet är aƩ handledningen ska ge Ɵllfälle Ɵll reflekƟon och träning aƩ se arbetets dilemman och
möjligheter uƟfrån flera olika perspekƟv.
Genom eƩ delande av kunskaper och erfarenheter
hjälper deltagarna varandra aƩ hiƩa strategier för
aƩ bygga en trygg och stabil yrkesidenƟtet i eƩ
ständigt föränderligt arbete.
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Yrkeshandledningen förutsä er e ak vt deltagande e ersom den tar avstamp i deltagarnas
professionella verklighet.

I Sörmland har alla länets kommuner beslutat
aƩ genomföra kompetensutvecklingen gemensamt. Under våren 2015 bedrev FoU i Sörmland
en pilotstudie, där fyra grupper, sammanlagt
arton personer, fick yrkeshandledning vid åƩa
Ɵllfällen. Responsen från deltagarna var mycket
posiƟv. Se kommentarer nedan.
“Yrkeshandledningen ger mig verktyg och kunskap aƩ hantera miƩ yrke och min yrkesroll då
det är eƩ tungt och krävande arbete”

“Jag tänker aƩ deƩa borde göras obligatoriskt
för alla nyanställda inom BoU i Sörmland!”

“DeƩa är något som bör vara en möjlighet för
alla nya handläggare. Jag har fåƩ med mig
kunskap och vuxit som person, på bara fem
Ɵllfällen. Tänk vad en fortsäƩning skulle kunna
bidra Ɵll!”

“VikƟgt med handledning“utanför”arbetsplatsen, får nya idéer och infallsvinklar.”

PRAKTISK INFORMATION
Beroende av hur stort intresset blir startar 1-3
grupper om 6-8 deltagare och pågår året ut.
Plats: FoUiS, DroƩningg. 16B, Eskilstuna (länk)
Totalt antal träﬀar: 8 Ɵllfällen à 2,5 h.
Start: 18 januari 2018, övriga datum: 15/2,
15/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8 och 20/9.
Tid: Grupp 1: 9.30-12, Grupp 2: 13.30-16
Handledare
Fanny Marell, socionom, leg psykoterapeut,
samt lärare och handledare med 20 års yrkeserfarenhet inom bland annat kommun, insƟtuƟon och BUP
Kontakt vid frågor
cecilia.moore@fou.sormland.se
info@fou.sormland.se

Anmälan
Deltagandet är kostnadsfriƩ. Anmäl via respekƟve
kommuns IFO-chef eller mot-svarande senast
den 4 december 2017 via:
>>anmälningsformuläret (länk)

www.fou.sormland.se

