
 
 

Kursmål för gemensam yrkesintroduktion för nyanställd personal inom den 

sociala barn- och ungdomsvården i Östergötland 
 

Dag 1 

Socialtjänstens uppgift och mitt uppdrag som socialarbetare. Makt och etik samt 

genusperspektiv 

Efter dagen ska deltagaren 

 Ha kunskap om bakgrunden till framväxten av ett socialkontor. 

 Ha kunskap om/känna till kommunens/socialtjänstens förhållande till andra 

samverkansparter. 

 Känna till hur den egna förvaltningsorganisationen ser ut och vilka styrdokument som 

är relevanta för uppdraget och den egna organisationen. 

 Ha grundläggande kunskap om de lagar och förordningar som reglerar socialtjänstens 

uppdrag. 

 Kunna reflektera över den egna rollen som socialarbetare. 

 Kunna reflektera över maktbegreppet och hur det påverkar rollen som socialarbetare. 

 Ha kunskap om sin egen kommuns värdegrund och hur det påverkar rollen som 

socialarbetare. 

 

Dag 2+3 

Handläggning och dokumentation 

Efter dagarna ska deltagaren 

 Ha kunskap kring vad innebär det att arbeta i en politiskt styrd organisation 

(bland annat jäv, saklighet, yttrandefrihet etc). 

 Ha kunskap om dokumentation och handläggning. 

 Ha kunskap om sekretess inom socialtjänsten. 

 Ha kunskap kring Klarspråk. 

 

Dag 4  

Barns utveckling och anknytning 

Efter dagen ska deltagaren 

 Ha grundläggande kunskap om barns normalutveckling. 

 Ha grundläggande kunskap om anknytningsteorin.  

 Ha grundläggande kunskap och kunna reflektera kring främjande/hindrande faktorer för 

barns utveckling. 

 

Dag 5+6  

Barns delaktighet 

Efter dagarna ska deltagaren 

 Ha fått reflektera över hur man skapar och möjliggör barns delaktighet. 

 Ha grundläggande kunskap om barns rättigheter. 

 Ha kunskap om begrepp och modeller kring barns delaktighet.  

 Fått reflektera kring hur barns delaktighet möjliggörs/begränsas i den egna 

organisationen. 

 

Dag 7+8  

BBIC 

Efter dagarna ska deltagaren 

 Ha kunskap om BBIC:s övergripande mål och syfte. 

 Ha kunskap om BBIC:s grundprinciper och reflektera över hur de kan använda 

grundprinciperna konkret och praktiskt i arbetet. 



 Ha kunskap om att BBIC-triangeln består av tolv områden och flera delområden samt är 

en modell för att utreda och följa upp de behov som ett barn har.  

 Ha kunskap om BBIC:s fem processteg och vilka dokumentationsstöd som ingår i 

processtegen.  

 Ha kunskap om att en analys och bedömning av barnets behov görs genom en 

sammanvägning av barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och 

miljö samt att bedömning av barnets behov kan göras i tre steg med hjälp av principerna 

om risk, behov och mottaglighet.  

 Ha kunskap om hur BBIC kan användas för utförare. 

 

Dag 9  

Risk och skydd 

Efter dagen ska deltagaren 

 Ha kunskap om olika typer av risk- och skyddsfaktorer och hur de identifieras. 

 Ha grundläggande kunskap om hur deltagaren kan använda risk- och skyddsfaktorer i 

olika delar av handläggning av ett ärende. 

 Känna till skalor och instrument för skattning av risk. 

 

Dag 10 

Insatser, metoder och formulera mål. 

Efter dagen ska deltagaren 

 Ha kunskap om vikten att formulera tydliga, SMARTA och uppföljbara mål. 

 Ha kunskap om olika insatser utifrån det enskilda barnets behov. 

 Veta vilket nationellt stöd det finns för att hitta lämplig insats.  

 Vara bekant med insatserna i deltagarens egen kommun samt eventuellt 

länsgemensamma insatser.  

 

Dag 11  

Kvalitet och uppföljning. 

Efter dagen ska deltagaren 

 Ha kunskap om vad lagstiftningen säger om kvalitet och uppföljning.  

 Ha kunskap om systematisk uppföljning. 

 Ha kunskap om öppna jämförelser. 

 Ha kunskap om begreppet Evidensbaserad praktik. 

 Ha kunskap om uppföljning på individ- och organisationsnivå. 

 Förstå hur uppföljning på individnivå genererar kunskap på verksamhets- och 

organisationsnivå. 

 Vara nyfiken på hur man använder uppföljning i deltagarens egen kommun.  
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