INBJUDAN

Program för stabilitet och kompetensutveckling i
den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland
LÄNSGEMENSAM YRKESINTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA SOCIALSEKRETERARE
Nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera komplexa situaƟoner
och svåra bedömningar som socionomutbildningen inte kan förbereda dem fullt ut för. Därför är det
vikƟgt aƩ arbetsgivaren kan erbjuda strukturerad introdukƟon för aƩ uppnå stabilitet och kompetens i
verksamheten!

SyŌe
IntrodukƟonsprogrammet syŌar Ɵll aƩ ge den nyanställde en grund av teoreƟsk kunskap och prakƟsk
Ɵllämpning inom verksamhetsområdet. Programmet
syŌar också Ɵll aƩ öka förutsäƩningarna för aƩ den
nyanställde ska stanna kvar i sin tjänst.

IntrodukƟonsprogrammet
Programmet består av tre delar; grundutbildning,
yrkeshandledning och mentorskap. grundutbildningen
är på 8 heldagar fördelade under året. Specialister
från olika verksamhetsområden kommer aƩ föreläsa.

Varje kommun får eƩ antal utbildningsplatser. Om en
kommun inte utnyƩjar alla sina platser går erbjudandet
vidare Ɵll de andra kommunerna.
Yrkeshandledning erbjuds alla som deltagit i grundutbildningen. I yrkeshandledningen ges man Ɵllfälle aƩ
vidareutveckla yrkeskunnandet och aƩ få en förbäƩrad förmåga aƩ hantera yrkets utmaningar.
Mentorskap hanteras i den egna kommunen och
utgör eƩ vardagligt stöd för den nyanställde socialsekreteraren.

Utbildningen genomförs två ggr/år. Intag sker Ɵll våren
och hösten. Cirka 25 personer antas varje termin.

Bakgrund Ɵll erbjudandet
Många kommuner har svårt aƩ rekrytera och behålla
personal Ɵll myndighetsutövningen inom den sociala
barn- och ungdomsvården. Det leder Ɵll bristande konƟnuitet och kvalitet i verksamheten och risk för aƩ barn
och föräldrar inte får det stöd de behöver. EƩ grundläggande problem med kompetensförsörjningen är aƩ
socionomutbildningen är en ge- neralistutbildning som

inte Ɵllräckligt kan förbereda blivande socialsekreterare
för de kvalificerade arbetsuppgiŌerna som ingår i arbetet.
Som en del i det naƟonella uppdraget för stabilitet och
kompetensutveckling, har Länsstyrgruppen för närvård
i Sörmland givit FoU i uppdrag aƩ utarbeta och genomföra eƩ länsgemensamt introdukƟonsprogram för nyanställda socialsekreterare inom myndighetsutövningen.

Målgrupp
Nyanställda socialsekreterare, som arbetar med myndighetsutövning, med
ansvar för utredning och uppföljning
för barn och ungdomar inom socialtjänsten.

PrakƟsk informaƟon
Plats: MunktellArenan
Verkstadsgatan 5, Eskilstuna
Datum: 6-7 mars
15-16 maj
11-12 september
13-14 november
Tid: 9.00-16.30
>> Schema för IntrodukƟonen (länk)
Kursledare och kontaktperson
Linda Hedqvist, FoU i Sörmland,
DroƩninggatan 16 B
632 20 Eskilstuna
Mobil: 072 - 977 72 30
linda.hedqvist@fou.sormland.se

ANMÄLAN
Anmälan sker via respekƟve kommuns
IFO-chef eller motsvarande, senast den
8 januari 2018 via:
>>anmälningsformuläret (länk)

