Introduk onsprogram
för nyanställda socialsekreterare, som arbetar med
myndighetsutövning, med ansvar för utredning och
uppföljning för barn och ungdomar inom socialtjänsten
Länsgemensam yrkesintroduk on för nyanställda socialsekreterare inom
området barn och unga.
Nya socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården förväntas hantera
komplexa situa oner och svåra bedömningar som socionomutbildningen inte kan förbereda dom fullt ut för. Därför är det vik gt a arbetsgivaren kan erbjuda strukturerad
introduk on för a uppnå stabilitet och kompetens i verksamheten.

DATUM & TID
24-25 sep

Start

16 okt

Utbildning

17 okt

Handledning

20 nov

Utbildning

21 nov

Handledning

22 jan

Utbildning

23 jan

Handledning

Sy e

Yrkeshandledningen

19 feb

Utbildning

Introduk onsprogrammet sy ar ll a ge den
nyanställda en grund av teore sk kunskap
och prak sk llämpning inom verksamhetsområdet. Programmet sy ar också ll a öka
förutsä ningarna för a den nyanställda ska
stanna kvar i sin tjänst.

I yrkeshandledningen ges man llfälle a
vidareutveckla yrkeskunnandet för a få en
förbä rad förmåga a hantera yrkets utmaningar. Handledningen kommer a vara
förlagd i samband med utbildningsdagarna.
Troligtvis dagen e er (beroende på antalet
anmälda/gruppernas storlek). Varje hanlednings llfälle kommer a vara 2,5 mme på
förmidag eller e ermiddag.

20 feb

Handledning

18 mars

Utbildning

19 mars

Handledning

22 april

Utbildning

23 april

Handledning

27 maj

Avslutning

Introduk onsprogrammet
Programmet består av tre delar, grundutbildning, yrkeshandledning och mentorskap.
Utbildningen är fördelad på 9 heldagar under
september 2019 ll maj 2020. Föreläsarna är
specialister från olika verksamhetsområden.
Utbildningen inleds med två utbildningsdagar, 24-25 september däre er en utbildningsdag per månad.

Eskilstuna
Sept 2019
- maj 2020

Prak sk info

Fokus ligger på samverkan, internt och externt. Upplägget kommer a vara socialtjänstens uppdrag; barnrä , risk och skydd,
utreda barns behov, insatser och placeringar
(nätverksorienterat arbete, fördjupning LVU)
samt kvalitet och uppföljning. Utöver det ingår även SIP-utbildning.

Yrkeshandledningen består av 6 llfällen
från oktober ll april och utgör en vik g del
av introduk onsprogrammet som inte kan
väljas bort.

Odd Fellow, Nygatan 30,
Eskilstuna >Karta

Mentorskap

PRIS

Mentorskap hanteras i den egna kommunen
och är e vardagligt stöd för den nyanställde
socialsekreteraren.

15 000 kr

Kursledare och kontakt
Camilla Hesselbäck, FoU i Sörmland
073-9504711,
camilla.hesselback@ fou.sormland.se

PLATS

ANMÄLAN
Anmälan sker via respek ve
kommuns IFO-chef eller motsvarande, senast den 26 juni
2019 via formuläret på:
>www.fou.sormland.se

190602

Inbjudan

