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Introduk  onsprogram
Utbildningsdagar och yrkeshandledning

Nu är det dags att anmäla nya socialsekreterare som 
arbetar med myndighetsutövning inom social barn- 
och ungdomsvård till en ny omgång av introduktions-
programmet.

FoU i Sörmland har i uppdrag a   erbjuda e   introduk  onsprogram
för nyutexaminerade socialsekreterare inom socialtjänstens
myndighetsutövning barn och unga, under 2016–2018. Inbjudan
gäller det sista introduk  onsprogrammet inom uppdraget.

Å  a utbildningsdagar varvas med fem yrkeshandlednings  llfällen
under e   och samma år,  ll skillnad från  digare upplägg då 
introduk  onsprogrammet sträckte sig över två år (år e  ; utbild-
ningsdagar och år två; yrkeshandledning i grupp.)

SYFTE
Programmet sy  ar  ll a   ge socialsekreterare, i början av sin 
yrkeskarriär, en grund av verksamhetsnära teore  sk kunskap 
och prak  sk  llämpning inom socialtjänstens arbete med barn 
och unga. 

PLATSER
Antal platser är 24. Platserna fördelas per kommun med hän-
syn  ll befolkningsunderlag. Om en kommun inte utny  jar alla 
sina platser går erbjudandet vidare  ll de andra kommunerna.
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PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp
Socialsekreterare som är i början  av 
sin yrkeserfarenhet och arbetar med 
myndighetsutövning i den sociala barn- 
och ungdomsvården, med ansvar för 
utredning och uppföljning av insatser.

Tid
Introduk  onsprogrammet startar med
två utbildningsdagar den 2 och 3/10  
och pågår t o m vårterminen 2019.

Alla deltagare kommer a   få e   detal-
jerat schema med alla datum, innehåll 
och övrig informa  on .

Plats utbildningsdagarna 
Hotel Elite, Hamngatan 11, Eskilstuna.

Plats yrkeshandledningen 
FoU i Sörmland, Dro  ninggatan 16 b, 
Eskilstuna. 

Kursansvarig och kontaktperson
Linda Hedqvist, FoU i Sörmland
072 977 72 30 
linda.hedqvist@fou.sormland.se

INBJUDAN

Handledare för yrkeshandledningen
Fanny Martell, socionom och handledare

ANMÄLAN
Anmälan sker via respek  ve deltagares 
IFO-chef eller motsvarande senast den 
24 augus   2018,  via: 
 >>anmälningsformulär (länk)

Start 2 och 3 
oktober 2018

http://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2018/181002-introduktionsprogram/

