Partnering for Safety
Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning,
utredning och uppföljning
Partnering for Safety är en internationell beprövad metod för risk och
skyddsbedömning som har gemensamma rötter med Signs of Safety.
Metoden involverar barnet och dennes familj och nätverk i hela processen,
från förhandsbedömning, via utredning till behandlingsinsats. På så vis
stärker du skyddet för barn och unga som far illa genom att skapa
förutsättningar för verkligt samarbete för samtliga involverade kring de
utsatta barnen och deras familjer.
Utbildning den 28 – 29 april 2020 i Göteborg. Begränsat antal platser.
Tre skäl till att gå utbildningen:
✓ Du lär dig göra strukturerad risk- och skyddsinventering i form av så
kallad mappning (kartläggning).
✓ Du får uppdaterade kunskaper kring lösningsfokuserat arbetssätt och
ges möjlighet att träna samtalsteknik.
✓ Du får nya insikter om hur du kan initiera och stärka familjers
förändringsprocesser, kopplat till teorier och forskning.

För ett långsiktigt och säkerhetsfokuserat
arbete med barn och familjer
Partnering for Safety är ett samarbetsdrivet,
systemiskt, lösningsinriktat och säkerhetsfokuserat arbetssätt. Metoden innehåller
verktyg från flera framstående arbetssätt så
som Lösningsfokuserad terapi, Motiverande
intervju och Salutogen metodik. Arbetssättet
tar stor hänsyn till traumaaspekter, såväl i
förståelsen kring barnens historia som vad
de interventioner och säkerhetsplaneringar
socialtjänsten medverkar i kan innebära.
Arbetsmodellen används med fördel i
kombination med BBIC.

Genom att delta på kursen lär du dig
grunderna för hur du praktiskt tillämpar
metoden i fortlöpande risk- och skyddsbedömningar tillsammans med familjen.
Under kursen varvas teori med praktik
och som deltagare får du mycket
utrymme för egen övning och reflektion.
Du kommer också att ges handfasta
verktyg att jobba vidare med på
hemmaplan, för att komma igång direkt
och underlätta implementeringen.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till socialsekreterare, familjebehandlare, gruppledare, metodutvecklare, chefer och med fördel även andra linjens chefe för att möjliggöra ett
bredare och mer genomgripande implementeringsarbete i organisationen.

Kursledare
Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individoch familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om
utredningar när barn far illa men också arbetet med flyktingar, familjehem och
våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även ICF-certifierad coach och brinner lite extra
för den personliga utvecklingen och den välfungerande organisationen.
Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland
annat som socialsekreterare och IFO-chef där han implementerat
arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst.
Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat
förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias
är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.
Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som
socialtjänst. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete
när barn far illa. Han har också erfarenhet av att jobba med FFT (Funktionell
familjeterapi). Utöver utbildning i Partnering for Safety har Christoffer
tillsammans med Mirjam varit drivande i att ta fram en metod för att utreda
familjehem, ”En varaktig relation”. Christoffer har även sedan 2013 utbildat
kring HBTQ+ och jämlikhet.

Program
Om Partnering for Safety
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Metodens bakgrund och koppling till Signs of Safety
Salutogen psykologi och känsla av sammanhang
Principer och förhållningssätt
Rollen som utredare
Hur främjar vi delaktighet och samarbete
Vinster med metoden
Risk- och skyddsbedömning med stöd av metoden
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Hur kan vi vikta risk- och skyddsfaktorer?
Risk och fara kontra säkerhet och skydd
Koppling till BBiC:s struktur och beslutsunderlag
Familjens involverande i analys och bedömning
Partnering for Safety i praktiken
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Grunder i lösningsfokuserad teori
Verktyg för lösningsfokuserade samtal
Transparens, delaktighet och feedback
BBiC-utredning med stöd av Partnering for Safety
Mappning (kartläggning) som struktur i möten
Mappning som stöd vid uppdragsöverlämning och uppföljning
Hur metoden underlättar dokumentationen
En lärande organisation
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Feedbackkultur i alla led
Struktur för kollegial handledning
Lösningsfokuserad och transparent arbetsplats
Lärande och utveckling i arbetet – Good practice!

Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning,
utredning och uppföljning
Datum
Plats
Kostnad

28 – 29 april 2020
Lokal centralt i Göteborg
5900 kr exkl. moms per deltagare
Anmälan är bindande. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Anmäl dig via
boka@samkrafter.se

+46 70 622 44 66

Referenser kring utbildningen kan lämnas vid önskemål.

Om Samkrafter
Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB grundades och drivs av
socionomer och vänder sig både till offentlig och privat sektor. Utöver
utbildning i bemötande och utredningsmetodik inom socialt arbete utbildar
Samkrafter kring HBTQ+ och jämlikhet.
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