Handlednings- och utbildningserbjudanden
i Signs of Safety

Landa Familje- och nätverksteam
På Landa Familje- och nätverksteam arbetar vi med familjebehandling,
handledning och utbildning inom Signs of Safety. Vi som arbetar i teamet har
alla lång erfarenhet av socialtjänstens arbete med utsatta barn och unga. Det
gör att vi har goda kunskaper om lagstiftning, nya BBiC, och om vad som
krävs för att åstadkomma hållbara förändringar för de mest utsatta barnen
och ungdomarna.

Signs of Safety
Under de senaste åren har Signs of Safety börjat användas i allt fler kommuner
som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Signs of Safety är ett
lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt som utgår från
fyra grundläggande frågeställningar: Vad är vi oroliga för, vad fungerar bra,
vad behöver hända samt hur oroliga är vi på en skala mellan 0 och 10.
Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra riskoch skyddsbedömningar och inte minst skapa varaktiga förändringar för de
utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in
till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand
familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver
bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

Våra utbildningserbjudanden
För att säkerställa att kvaliteten på utbildningar och handledning i Signs of
Safety infördes för några år sedan ett krav på att alla utbildare och handledare
i modellen ska vara licensierade. Självklart är vår ansvarige utbildare och
handledare licensierade!
Grundutbildning (uppdelad på 2-dagar plus 1-dag)
•

Bakgrund.

•

Förhållningssätt.

•

Samtalsmetodik.

•

Mappningsprocessen.

•

Verktyg för barns delaktighet.

•

Nätverksarbete.

•

Förnekande dynamiken.

•

Lärande organisationer och struktur för ärendegenomgång.

1-2 dagars Fördjupningsutbildningar på olika teman
•

Nätverksarbete.

•

Ord och bildberättelser.

•

Fördjupning av mappningen.

2-dagars Fördjupningsutbildning för chefer, gruppledare och
metodstödjare
•

Implementering.

•

Uppskattande och lärande interkultur.

•

Risktrösklar.

•

Lösningsfokuserat ledarskap.

5-dagars Fördjupningsutbildning med fokus på
Säkerhetsplanering
•

Under fem intensiva kursdagar i följd utbildas deltagarna i metoden
och jobbar praktisk med egna ärenden.

Samtliga av utbildningarna nedan kan erbjudas som uppdragsutbildningar på
plats hos er. Ni kan också välja att genomföra utbildningarna hos oss i vackert
belägna Vassbo. Vi ordnar då med allt det praktiska kring arrangemanget så
som logi, mat och utbildningslokal. Utbildningarna ges återkommande också
som öppna utbildningar.

Våra handledningserbjudanden
Vi på Landa Familje- och nätversteam vet att det krävs mer än bara
utbildning för en lyckad implementering och att det är efter genomförd
utbildning som det stora jobbet börjar. Att helt eller delvis förändra sitt
förhållningssätt och ta till sig Signs of Safetys olika verktyg tar tid och
kan ibland vara svårt. För att hjälpa er med detta erbjuder vi olika typer
av handledning:
•

Handledning för ledningsgrupper – med fokus på Signs of Safetys
ledarskap.

•

Handledning för arbetsgrupper – med fokus på den praktiska
tillämpningen av modellen.

•

Handledning i enskilda ärenden – ni får hjälp att genomföra arbetet
med familjen.

•

Handledning i Säkerhetsplaneringsarbetet – ni får hjälp att
genomföra arbetet utifrån de olika stegen metoden.

•

Vi erbjuder handledning antingen på plats hos er men också via
länk för att hålla nere på reskostnader och tidsåtgång. Allt efter era
önskemål.

Implementering
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av satsningen på Signs of Safety
och lyckas med implementeringen vet vi av erfarenhet att det behövs
utbildning och handledning till så väl chefer som medarbetare, men också
en tydlig plan för vad ni vill uppnå med satsningen, hur uppföljningen
ska gå till och hur utbildning till nyanställda ska säkerställas.
•

1-2 tillfällen på ca 2h timmars genomgång av utbildningssatsningen
(kan med fördel ske via videosamtal, jag har bra program för detta
och det enda som krävs av mottagaren är tillgång till en dator med
webbkamera och mikrofon/headset) och syftet med satsningen.

•

Grundutbildning till så många som möjligt inkl. chefer.

•

”Lärande ärenden” vi jobbar tillsammans med er i några
ärenden.

•

Fördjupningsutbildning till chefer och/eller metodstödjare.
genomföra arbetet utifrån de olika stegen metoden.

•

5-dagars utbildning i Säkerhetsplanering.

•

Stöd i att fördjupa arbetssättet via handledning och ytterliggare
”lärande ärenden”.

•

Ev. ytterligare fördjupningsutbildningar.

Kontakta oss
För aktuella prisuppgifter, frågor eller vidare diskussion
om just era behov av utbildning och handledning ber vi
er ta kontakt med:
Linn van Bruggen
Teamledare och licensierad
Signs of Safety-utbildare och konsult
linn.vanbruggen@landa.se
Landa Familje- och nätverksteam
Vassbo 46, 791 93 Falun
0243-43 06 91
www.landa.se

