Workshop
Vassbo, Falun

11 feb.
Tema: Att skydda ungdomar i riskzon
genom att involvera föräldrar och nätverk
Landa driver sedan 2019 HVB-hemmet Sjögården i
Svärdsjö för ungdomar 13–17 år. Sjögården har utifrån grunderna i Signs of safety och lösningsfokuserat arbetssätt utvecklat en modell för att stärka skyddet runt ungdomar i riskzon. Modellen bygger på att
inkludera och återanknyta relationen med föräldrar
och andra viktiga personer ur ungdomens nätverk.

Om kursledarna
Malin Gnospelius – Yrkesverksam socionom med examen
-00. Erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer
främst inom socialtjänstens myndighetsutövning men även
inom kommunal öppenvård, institutionsvård, ungdomsmottagning och skola. Anställd inom Landa sedan 2015 och
sedan 2016 verksamhetsansvarig för Landas HVB-hem.

Innehåll
Workshopen varvar teori, exempel och reflektion. Vi
kommer bland annat att gå igenom:

Lisa Envall – Yrkesverksam socionom med examen -05.
Erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer inom
socialtjänstens myndighetsutövning och privat familjehemsvård. Anställd inom Landa sedan 2016 och arbetar
sedan 2019 som utredare på Sjögårdens HVB-hem.

• Sjögårdens modell för socialt utrednings- och förändringsarbete med ungdomar och deras nätverk
• Hur vi praktiskt tillämpar Signs of safetys verktyg
Kartläggning, Framtida risk, Säkerhetsmål, Säkerhetsskala och Ord- och bildberättelse
• Våra erfarenheter av att arbeta med ungdomar genom
att involvera deras föräldrar och nätverk
• Framgångsfaktorer och komplicerande faktorer i arbetet med ungdomar i riskzon och deras nätverk
Vi kommer under dagen även visa en film där två föräldrapar som har haft sina barn placerade på Sjögården under
våren 2021 berättar om sina erfarenheter av vårt arbete. De
beskriver vilken skillnad det har gjort för dem och deras
barn att de som föräldrar har varit involverade i arbetet.
Kunskapskrav
Workshopen är öppen för alla socialarbetare som i sitt yrke
möter ungdomar i riskzon. Du behöver inte ha förkunskaper inom Signs of safety eller lösningsfokus för att delta. De
begrepp och verktyg som omnämns kommer att förklaras.

Samuel Mases – Yrkesverksam socionom med examen
-97. Erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer
inom socialtjänstens myndighetsutövning men även inom
elevhälsa, LSS, institutionsvård och ungdomsmottagning.
Anställd inom Landa HVB som utredare sedan 2019 och
arbetar nu som utredare på Sjögårdens HVB-hem.

Datum:
11 februari 2022
Tid:
10.00–15.00
Plats:
Vassbo Herrgård, Vassbo 46, 791 93 Falun
Kursledare: 	Malin Gnospelius, Lisa Envall,
Samuel Mases
Kostnad: 	795 SEK exklusive moms. Kostnaden
inkluderar förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika.
Anmälan: 	Anmälan sker via e-post till:
anmalan@landa.se.
Uppge namn, organisation, fakturaadress
och eventuell specialkost i anmälan.

