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Det är angeläget att socialsekreterare  
som arbetar med dessa uppgifter har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet 
för att klara uppgifterna bland annat 
med tanke på föräldrars och barns 
behov av rättssäkerhet och kvalitet i 
verksamheten. Karlstads universitet 
erbjuder påbyggnadsutbildningen på 
uppdrag av Socialstyrelsen. 

MÅLGRUPP
Målgruppen är socialsekreterare 
med minst två års erfarenhet av  
den sociala barn- och ungdoms- 
vården och som arbetar med  
myndighetsutövning i kommunen. 
Vikarier kan anmäla sig till kursen 
förutsatt att de är anställda hela 
kursperioden.

UPPTAGNINGSOMRÅDE 
Socialstyrelsen har gett Karlstads 
univerisitet följande län för upptag-
ningsområde: Stockholm, Gotland, 
Dalarna, Värmland, Södermanland,  
Västmanland, Uppsala och Örebro. 
Karlstads universitet får även ta 
emot deltagare från andra län.

INNEHÅLL
Kursen utgår från barnrättspers- 
pektivet. Kursinnehållet och upplägget 
är utarbetat efter en pedagogisk 
modell där kursdeltagarna ska kunna 
tillägna sig kunskap och koppla ihop 
teori med egen praktisk verksamhet.

Kursen ger fördjupad kunskap om
• socialsekreterarens uppdrag, 

ansvar och befogenheter
• samverkan, risk- och skyddsfaktorer
• hur barn, unga och deras föräldrar 

görs delaktiga vid utredning,  
planering och uppföljning.

Målsättningen är att du efter avslutad 
kurs har förvärvat kunskaper om: 

• olika sätt att kommunicera med 
barn, unga och föräldrar för att  
öka delaktigheten vid utredning, 
planering och uppföljning

• hur samverkan och samarbete med 
de professioner som finns runt 
barnet kan utvecklas och stärkas

• olika teoretiska perspektiv samt 
relevant lagstiftning att tillämpa 
vid myndighetsutövning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården

• genomförande av systematiska 
analyser utifrån risk- och skydds-
faktorer i barnutredningar

• genomförande och analys av  
samtal med barn och unga i  
utsatta situationer

• problematisering av eget profes-
sionellt förhållningssätt i utredande 
och informerande samtal med 
barn, unga och föräldrar

• bedömning av såväl kort- som  
långsiktigt skyddsbehov hos barn 
och unga.
 

Kursen examineras genom skriftlig 
individuell hemtentamen. Denna 
bildar underlag för grupparbete och 
utarbetande av grupprapport inne- 
hållande kollegial granskning och 
analys. De skriftliga grupprapporterna 
tas upp för diskussion och reflektion 
på närträffarna. Kursen kräver aktivt 
deltagande vid närträffarna. Efter 
avslutad kurs erhålls kursintyg  
och vid godkänd examination  
högskolepoäng. 

GENOMFÖRANDE
Kursen omfattar 7.5 hp. Den är 
på avancerad nivå och genomförs 
på kvartsfart vid fyra kurstillfällen: 
hösten 2016, våren och hösten 2017 
samt våren 2018.

Utbildningen är delvis webbaserad.
Närträffarna har inslag av kortare 
föreläsningar/introduktioner medan 
tyngdpunkten ligger på reflektion och 
erfarenhetsutbyte. Upplägget mellan 
närträffarna består av självstudier 
av litteratur, inspelade föreläsningar 
samt egna grupparbeten. I kursen 
används den internetbaserade  
lärplattformen It’s learning.

KURSSTARTER
• Hösten 2016:  

start i september och genomförs  
i Stockholm - fulltecknad!

• Våren 2017:  
start i februari och genomförs  
i Örebro - anmälan pågår

• Hösten 2017:  
start i augusti/september  
och genomförs i Stockholm  
- anmälan pågår

• Våren 2018:  
start i januari/februari, genom- 
förandeort bestäms senare  
- anmälan pågår

KOSTNAD
Socialstyrelsen står för kursavgiften 
samt för obligatorisk litteratur och 
kaffe vid närträffarna. Respektive  
arbetsgivare bekostar sina deltagares 
eventuella rese- och logikostnader.

ANMÄLAN
Kursanmälan är bindande. Respek-
tive kursperiod behöver minst  
16 deltagare för att kunna starta. 

Arbetet med barn och unga som far illa, eller riskerar att fara illa, och deras  
familjer, kräver hög kompetens hos socialsekreterare. Arbetet med att säkerställa 
att barn och ungdomar inte far illa innebär ofta svåra bedömningar, som kan vara 
livsavgörande för de barn, ungdomar och föräldrar som berörs. 
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KONTAKT
Kursansvarig  
Ulla-Britt Eriksson 
054-700 16 46 
ulla-britt.eriksson@kau.se

Uppdragskoordinator  
Nina Sundberg 
054-700 23 59  
0761-26 04 37 
nina.sundberg@kau.se

Utbildningshandläggare 
Anna Nilsson 
(anmälningsfrågor) 
054-700 13 00 
anna.nilsson@kau.se

Anmälan  
pågår

Utbildningen genomförs av forskare vid Karlstads universitet och ett  
antal expertföreläsare. Ett par av föreläsarna presenteras här:

Kursanmälan är bindande. 
Respektive kursperiod behöver 
minst 16 deltagare för att  
kunna starta.

Du kan anmäla dig till respektive 
kursperiod genom att scanna 
qr-koden eller använda 
webbadressen uppdrag.kau.se 

FÖRELÄSARE ANMÄLAN

KJERSTIN ALMQVIST
Kjerstin Almqvist är professor i 
medicinsk psykologi, leg. psykolog 
och leg. psykoterapeut. Hon forskar 
om barn som utsatts för våld i nära 
relationer, barn som far illa, insatser 
och behandling. Kjerstin Almqvist 
är chef vid Landstinget i Värmlands 
psykiatriska FoU-enhet och är 
adjungerad professor vid Karlstads 
universitet. Hennes uppdrag är att 
föra den akademiska världen och 
vården närmare varandra samt att 
bidra till forskningsutvecklingen 
inom psykiatrin.

KARI KILLÉN
Fil. dr. Kari Killén är professor och 
har varit forskare vid Barnevernets 
utviklingssenter och NOVA, Norsk 
institutt for forskning och Oppvekst, 
Velferd og Aldring. Hon är socionom 
och vidareutbildad inom barn- 
och ungdomspsykiatri i USA och 
England. Hon har även en engelsk 
magisterexamen i psykosocialt 
arbete. Hon har lång erfarenhet 
av barn- och ungdomspsykiatri, 
vuxenpsykiatri och familjeråd- 
givning. Kari Killén undervisar, 
vägleder och ger konsultationer 
både i Norge och internationellt  
och har skrivit många fackböcker, 
varav flera har översatts.
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Karlstads universitets uppdrags AB  
- en självklar kunskapsbro  

mellan akademi och yrkesliv.
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