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Handledarutbildning med inriktning mot arbete med familjehem
och kontaktfamiljer , 15 högskolepoäng
Inledning
Familjevårdskonsulentens/familjehemsekreterarens uppgift är att rekrytera, stödja och handleda
familjehem och kontaktfamiljer. I detta arbete ställs den yrkesverksamme inför situationer och
frågeställningar som ibland är lätta att hantera, men för det mesta är så svåra och komplicerade
att ingen enda utväg är den rätta. Arbetet handlar också om att stödja och handleda på ett sådant
sätt att familjehemmen eller kontaktfamiljerna hittar (tillbaka till) sin egen kompetens och får tillgång till nya metoder och tankar som de kan utnyttja i sitt eget (vardagslivs-) arbete.
Denna uppgift kräver mycket erfarenhet med också nyansrikedom från handledarens sida. Handledaren når aldrig perfektion. Varje situation och handledningstillfälle är unikt. Det som fungerade i
går kanske inte fungerar i morgon. Av detta skäl är det en övergripande, processinriktad kunskap
som blir det redskap och den metodik, som hjälper familjevårdskonsulenten vidare.

Målgrupp
Yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på
reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller
samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän
högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Deltagare bör även vara
yrkesverksam med egna handledningsuppdrag i familjehem och/eller kontaktfamiljer under
utbildningstiden.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren känna sig stärkt i sin handledande och stödjande roll och
funktion gentemot familjehem och kontaktfamiljer samt ha fått:
- en vidgad teoretisk referensram kring handledningens olika aspekter
- en vidgad uppfattning om metoder och metodologi kring handledning
- insyn i kollegors olika sätt att handleda.

Undervisningsformer
Varje deltagare kommer under kursens gång få egen handledning på sin handledning. Detta kommer i huvudsak att ske i direkthandledningsform, då kursdeltagarna uppmuntras att bjuda in de
familjehem eller kontaktfamiljer de har ansvar för – och andra berörda. I de fall detta inte är praktiskt möjligt så kan undervisningen bedrivas i annan lämplig form, exempelvis med rollspel. Övrig
kursgrupp är närvarande och aktiv på olika adekvata och kongruenta sätt. Varje handledningstillfälle kommer att följas upp av feedback, av reflektioner samt koppling till teori och
metodik. De två första dagarna kommer bland annat att ägnas åt kursgruppen och dess konstituering. Deltagarnas egna livs- och arbetslivserfarenheter kommer att vara en väsentlig ingrediens i
vårt arbetsmaterial.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt genomförande av skriftliga
litteraturuppgifter och löpande skriftliga hemuppgifter mellan kurstillfällena. Betygsskalan består
av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursstart
Kursdagar för höstterminen 2018:
2-3 oktober, 23-24 oktober, 20-21 november och 4-5 december.
Kursdagar för vårtermin 2019:
29-30 januari, 26-27 februari, 12-13 mars, 9-10 april.
Obs! Kursen är uppbyggd kring två sammanhängande heldagar vid varje föreläsningstillfälle.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg
12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30. För karta se www.esh.se.

Kursledare
Carina Håkansson, socionom, legitimerad psykoterapeut och dr. i psykoterapi. Carina startade
Familjevårdsstiftelsen i Göteborg och arbetade där i mer än 25 år i ett nära samarbete med familjehem, professionella hjälpare, klienter och deras familjer. Sedan en tid tillbaka driver hon och är
verksam inom Stiftelsen Det utvidgade terapirummet. Carina är inspirerad av såväl systemiskt
tänkande som psykodynamisk kunskap. Hon är sedan många år upptagen av att via praxis och
forskning utvidga det terapeutiska rummet genom att ta tillvara kunskap från andra ämnes- och
livsområden, vardagskunskap och konstnärliga uttryck. Carina har författat både böcker och artiklar
och undervisar samt föreläser i Sverige och utomlands.

Kostnad
15 500 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av
arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning
www.esh.se/avtalsvillkor.

Information
Information kring utbildningen ges av:
Kursledare: Carina Håkansson, carina@utvidgaderum.se
Studierektor/examinator: Ulf Hammare, 08-555 051 09, ulf.hammare@esh.se
För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19, uppdrag@esh.se.
Hemsida: www.esh.se/uppdrag

Anmälan
Anmälan (bifogad) sändes till: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box
441, 128 06 Sköndal, eller faxas in på 08-555 051 65.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen för arbetsgivaren. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
Besked om antagning skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter
sista anmälningsdatum.

Litteratur
Obs! preliminär litteraturlista. Definitiv lista skickas ut under augusti 2018
Andersen, T. (2011). Reflekterande processer – samtal och samtal om samtalen. Lund: Studentlittetur.
Bergman, S. & Blomqvist, C. (2012). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. Lund: Studentlitteratur.
Cajvert, L. (1998). Behandlarens kreativa rum: om handledning. Lund: Studentlitteratur.
Hårtveit, H. & Jensen, P. (2012). Familjen plus en: en resa genom familjeterapins praktik och idéer.
Lund: Studentlitteratur.
Olsson, H. & Arnoldsson, C. (2010). Samtal kring handledning - erfarenheter och reflektion. Lund:
Studentlitteratur.
Tveiten, S. & Larson, P. (2014). Yrkesmässig handledning: mer än ord. (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Wächter, A. (2001). Samtal pågår! Tankar kring konsten att ha ett samtal som är lite annorlunda.
Lund: Studentlitteratur.
Walter, L. & Törngren, G. (2016). Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken. Stockholm: Vulkan.
Öquist, O. (2014). Att se skogen och träden. En praktisk guide till systemteorin. FRIDA, didaktikcentrum.
Ytterligare en bok tillkommer efter förslag från kursdeltagarna under hösten.

Referenslitteratur
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Artiklar tillkommer. Observera! Med reservation för ändringar.
Senaste upplagan skall användas om ingenting annat anges.

ANMÄLAN högskoleutbildning - uppdragsutbildning

Anmälan till utbildning: Handledarutbildning med inriktning mot

arbete med familjehem och kontktfamiljer, 15 hp

Kursstart: 2-3 oktober 2018
Sista anmälningsdag: 8 juni 2018 Platser kvar!
Kostnad: 15 500 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår

under 2 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.

Anmälan skickas till: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten,

Box 441, 128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65, uppdrag@esh.se

Namn:

Arbetsplats:

Adress hem:

Adress arbete:

Postadress hem:

Postadress arbete:

E-post privat:

E-post arbete:

Tel hem och ev. mobil:

Tel arbete:

Personnummer:

Specialkost:
Glutenfri

Laktosfri

Vegetariskt

Nötfri

Grund- och vidareutbildning:
Yrke:
Fakturaadress arbetsgivare (organisationsnamn):
Adress1:
Adress2:
Postnr och postort:
Fakturareferens:
Organisationsnummer:
Till sökande:
Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.
…………………………………………………….
Ort/datum
……………………………………………………..
Underskrift sökande
Obs! Postgången kan vara oförutsägbar därför bekräftas
alltid varje inkommen anmälan via mail till deltagarens
angivna mailadress.

Till arbetsledaren:
Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften godkänns härmed för två terminer för fakturering till arbetsgivaren.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Ersta
Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Se övriga
avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.
……………………………………………………………………
Ort/datum
……………………………………………………………………
Underskrift ansvarig arbetsledare
………………………………………….………………………...
Namnförtydligande och telnr

