
 

  

   

 Inbjudan till utbildningen 

 Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar 

Välkommen till en 2,5 dagars utbildning i att möta och bemöta 
våldsutsatta barn och föräldrar  

Utbildningen ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet 
Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt 
till yrkesverksamma i socialtjänsten 
 
Utbildningens syfte och mål 
Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger 
skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. 
Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet när det gäller 
handläggning av dessa ärenden för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt 
säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn. 

Tyngdpunkten avses inte vara de juridiska aspekterna av handläggningen utan bemötande, 
utgångspunkter och förhållningssätt i handläggningen för att uppfylla socialtjänstens uppdrag 
i förhållande till skyddsbehövande barn. 

Du som genomför utbildningen kommer förutom diplom även få en handbok som stöd i ditt 
fortsatta arbete med våldsutsatta 

Omfattning och metod 
Utbildningen hålls helt digitalt i blandade utbildningsgrupper och omfattar 2 heldagar samt 
en halvdags uppföljning efter en tid. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver alla 
deltagare tillgång till varsin dator med god internetuppkoppling. I utbildningen varvas 
föreläsningar, gruppdiskussioner, interaktiv media och reflektion utifrån den egna yrkesrollen.  
 

Utbildare 

Catarina Berndtsson Socionom med lång erfarenhet av såväl myndighetsutövning inom 
socialtjänsten som uppbyggnad och drift av skyddade boende inom området VIN och HRV. 
Vidareutbildad inom traumabehandling och med Steg 1-kompetens. 

Angelica Tingström Socionom specialiserad på våld i nära relation inkl hedersrelaterat våld. 
Bakgrund inom både behandling och myndighetsutövning samt utveckling av 
ändamålsenliga insatser för målgruppen.  

 



 

Utvärdering 
Projektet Efter Våldets övergripande mål är att utarbeta en modell för att säkerställa barns 
rättigheter i skyddat boende. För att kunna se att modellen är effektiv så kommer Barnafrid 
(Linköpings Universitet) att utvärdera modellen.   

Utvärderingen av den här utbildningen kommer att genomföras via en enkät innan första 
utbildningstillfället samt i månad 18 av projektet, dvs i sommar. Det är önskvärt att alla 
deltagare också deltar i utvärderingen. Vidare information kring utvärderingen kommer att 
skickas ut i en separat bilaga från Barnafrid en månad innan utbildningens start. I bilagan 
kommer det finnas en länk till enkäten samt en kortfilm som presterar projektet närmare. Det 
är därför av vikt att Ni distribuerar bilagan till samtliga deltagare innan det första 
utbildningstillfället så att de i god tid hinner besvara enkäten. Enkäten beräknas ta cirka 20 
minuter.    

Har ni frågor rörande utvärderingen eller enkäten redan nu, kan ni direkt ta kontakt med 
Natalie Söderlind på Barnafrid via mail: natalie.soderlind@liu.se eller telefon: 013-286603. 
 

Anmälan 
Du anmäler dig HÄR och väljer det utbildningstillfälle som passar dig bäst. Vi behöver din 
anmälan senast 2 veckor före respektive utbildningsstart. Utbildningen är kostnadsfri. 
 

Frågor 
Har du frågor eller funderingar kring utbildningen, kontakta oss: 

Catarina.berndtsson@stadsmissionen.org 

Angelica.tingstrom@stadsmissionen.org 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för 
Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020).   
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