Inbjudan
från GR

Yrkeshandledning för nyanställda
inom socialtjänstens barn- och
unga, myndighetsutövning

GR

har ett uppdrag att tillsammans med GR-kommunerna utveckla ett
kompetensprogram för myndighetsutövningen inom den sociala
barn- och ungdomsvården. Som en del i detta erbjuder vi nu yrkesinriktad
handledning, dvs handledning som riktar sitt fokus på yrkesrollen. Målet är att
ge personal som är nya i yrket en bra start och hjälp att hitta en yrkesidentitet,
skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens möjligheter och
svårigheter samt dela erfarenheter med andra. Handledningen riktar sig
till socialsekreterare i GR:s medlemskommuner som arbetat 1–2 år i yrket.
Omfattningen är 10 handledningstillfällen under 1 år.

Start 12 oktober 2017. Se baksida för innehåll och anmälan.
Detta är en aktivitet inom handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom
myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Kompetens och stabilitet

Barn och unga

Yrkeshandledning för nyanställda inom socialtjänstens barn- och unga, myndighetsutövning

OMFATTNING

10 handledningstillfällen, halvdagar,
under 1 år. I yrkeshandledningen deltar max
9 deltagare från olika kommuner/stadsdelar.

Plats

Göteborg, information skickas ut vid bekräftelse
senast 10 dagar innan start.

Avgift

8 000 kronor exkl moms per deltagare.
I avgiften ingår fika.

Datum

Torsdagar mellan kl 13-16.
2017: 12/10, 16/11, 7/12.

Anmälan

2018: datum för våren 2018 meddelas senare.

HANDLEDARE
Hardy Olson är socionom, leg. psykoterapeut och
handledare. Hardy är en uppskattad handledare
och har arbetat med utbildning och handledning
inom socialtjänsten i cirka 30 år. Han har
utvecklat en rad modeller och metoder avsedda
att skapa förutsättningar för ett professionellt
förändringsarbete. Hardy är medförfattare till
flera böcker och är medutvecklare till begreppet
sammanhangsmarkering. Hardy har ett särskilt
intresse för att bistå socionomer att hitta sin
yrkesroll.

Anmälan görs genom att logga in på
www.yrkesresan.se
Saknar du konto följ instruktionen på
inloggningssidan.
Sista anmälningsdag: 17 september 2017.
Begränsat deltagarantal! Anmälan är bindande och
vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person inom samma arbetsplats, men ska
meddelas arrangören.

Upplysningar

Nicholas Singleton, tel. 031–335 50 81,
nicholas.singleton@grkom.se
Cristina Dahlberg, tel.031–335 52 05
cristina.dahlberg@grkom.se
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

