19 september 2019

Barn som upplever våld i nära
relationer
Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en utbildningsdag om
socialtjänstens arbete med barn som upplever våld i nära relationer,
vilket omfattar både barns egna våldsutsatthet och barn som
bevittnat våld mot omsorgsperson. Dagen kommer framförallt att
fokusera på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och hur
socialtjänsten säkerställer att barnen får stöd och skydd.
Innehåll:
Barn som upplever våld i nära relationer och våld i
barnavårdsutredningar:
• Våldets omfattning
• Symptom och konsekvenser av att uppleva våld mot en
omsorgsperson.
• Barns strategier
• Socialnämndens ansvar för barn som upplever våld i nära
relationer
• Att synliggöra våld i barnavårdsutredningar.
• Hur gör man i praktiken.
Utbildningen består av föreläsningar, filmvisning, diskussioner och
grupparbeten.
Utbildare:
Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare, författare och handledare
med lång erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer inom
socialtjänsten.
Tina Karpin, socionom och föreläsare specialiserad på svåra
barnavårdsutredningar inom barn och unga.

Varmt välkomna!
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

PRAKTISK INFORMATION
Datum och tid:
Torsdagen 19 september kl. 9.00-16.00
Plats:
Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö
Hitta hit.
Målgrupp: Socialsekreterare som
handlägger ärenden för barn som
upplever våld i nära relationer, t.ex du
som gör barnavårdsutredningar
Anmälan:
Anmälan görs via Länsstyrelsen Skånes
webbplats. Till anmälan
Antalet platser: 100 st.
Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig
rätten att göra ett urval vid behov. Det är
gratis att delta. Sista anmälningsdag är
1 september.
Det är gratis att delta och Länsstyrelsen
bjuder på lunch och fika.
Tillgänglighet: Hiss. Möjlighet till
hörslinga. Tillgänglighetsanpassad
toalett.
Frågor?
Har du frågor är du välkommen att höra
av dig till Therese Olin,
therese.olin@lansstyrelsen.se
eller 010-224 16 50
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