30 augusti och 26 september 2019

Utbildning i FREDA

Standardiserade bedömningsmetoder
i arbetet med våld i nära relationer
Välkommen till en utbildning i FREDA!
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om våld i nära
relationer framgår att socialtjänsten i sitt utredningsarbete ska
bedöma risken för ytterligare våld. Att använda standardiserad
bedömningsmetod är en hjälp i detta arbete. FREDA är ett
sådant instrument som kan användas i arbetet med att identifiera
våld och bedöma behovet av stöd och skydd i samband med
våldsutsatthet.
Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom
bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA med fokus på
FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Du kommer att
få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda
och implementera FREDA i din verksamhet. Föreläsningarna
varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela
utbildningen. Läs mer om FREDA.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin
yrkesutövning möter vuxna som är våldsutsatta och som har
som uppgift att utreda eller arbetar behandlande med
våldsutsatthet, t.ex. som utredare inom socialtjänsten, på
skyddat boende eller kvinnojour.
Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

PRAKTISK INFORMATION
Datum och tid:
Utbildningsdag 1: 30 augusti kl. 9-15.30
Utbildningstillfälle 2: 26 september kl. 9-15
Plats:
Länsstyrelsen Skånes lokaler på Södergatan 5
i Malmö HITTA HIT!
Anmälan:
Intresseanmälan görs via Länsstyrelsen
Skånes webbplats, klicka här
Antalet platser är begränsat och
Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig rätten att
fördela platserna. Sista anmälningsdag är
den 14 juni 2019. Besked om du fått plats
på utbildningen lämnas under v. 25.
Deltagaren ska ha kunskaper om våld i nära
relationer och specifikt om våldets
konsekvenser, normaliseringsprocessen och
uppbrottsprocessen.
Det är gratis att delta och Länsstyrelsen
bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch
intas på egen hand och bekostas av
deltagarna.
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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Utbildningens upplägg:
30/8 9.00-15.30

Introduktion till FREDA samt genomgång av FREDA kortfrågor
och FREDA beskrivning.

26/9 9.00-15.00

FREDA farlighetsbedömning och säkerhetsplanering

Varmt välkomna!
Utbildning i FREDA kortfrågor
Under hösten kommer Länsstyrelsen Skåne även att anordna två utbildningsdagar i FREDA-kortfrågor,
en i Malmö (20 september) och en i Kristianstad(1oktober). Dessa utbildningsdagar vänder sig till
yrkesverksamma som i sin tjänst kan möta våldsutsatta personer. Syftet med utbildningsdagen är att ge
kunskap och verktyg för att upptäcka våld och tryggt kunna fråga om och hantera en eventuell utsatthet.

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