SOCIALTJÄNST FÖRDJUPNING

Linnamottagningens
webbutbildning
I detta häfte finner du information om utbildningens
struktur, intervjuer med andra som genomgått
fördjupningskursen, samt en steg-för-steg-guide
till vad som ryms i materialets olika delar.

SAMMANFATTNING

Kort om kursen
Här följer information om utbildningens upplägg.
Att genomgå en kurs inom ramen för webbutbildningen kräver sammanlagt cirka
1-2 arbetsdagar, men innehållet går att dela upp över en längre tidsperiod. Kursen
genomförs individuellt, men vi rekommenderar att flera personer på arbetsplatsen
genomgår kursen samtidigt. Det underlättar om man har kollegor att diskutera
med och vissa moment kan med fördel genomföras i grupp.
Linnamottagningens webbutbildning innehåller bland annat filmade inslag med
personal från Linnamottagningen, intervjuer med yrkesverksamma inom skola,
socialtjänst och andra myndigheter, och även samtal med ungdomar som är eller
har varit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
Kursen utgår från det webbaserade undervisningsverktyget Scalable Learning
(som är framtaget av Swedish Institute of Computer Science, Uppsala universitet och Novalari). De olika momenten genomförs i en bestämd ordning. När ett
moment slutförts kan deltagaren gå vidare till nästa. Vid genomförd utbildning
erhålls kursintyg.
För instruktion kring hur du registrerar dig i webbverktyget och ytterligare teknisk information kring webbverktyget finns en separat användarmanual.

Om Linnamottagningen

Linnamottagningen är en verksamhet för barn och unga vuxna som har blivit
utsatta för hot, våld och förtryck från familj och släkt. Linnamottagningen drivs
av den ideella föreningen Kvinnors Nätverk (grundad 1994). Webbutbildningen
är en förlängning av Linnamottagningens ordinarie utbildningsverksamhet för
yrkesverksamma som möter målgruppen.
Utbildningen har tagits fram inom ramen för ett Arvsfondsprojekt
under åren 2015-2018. Flera kommuner runtom i Sverige har under
projektets gång bistått med testning av utbildningen.
E-post: utbildning@kvinnonet.net
Webb: www.kvinnonet.net/utbildning
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INTERVJU

Jennifer Qvarnström
Strategisk samordnare mot våld i nära relationer i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens
kommuner. Utbildad kriminolog som tidigare har jobbat på polisen.

”Är mest orolig för dem
som säger att de inte
behöver gå utbildningen”
Både chefer och utredare har nytta av Linnamottagningens
webbutbildning, anser Jennifer Qvarnström, strategisk
samordnare i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen.
– Det är varje vecka vi hanterar såna här fall. Men kunskapsläget är väldigt
skiftande. Det finns ärenden som jag sett handlar om heder men där handläggaren
inte sett det. Och i skolorna jobbar många med unga i hederskontext men har ingen
utbildning i det. Utbildningen har blivit en trygghet för dem.
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Jennifer Qvarnström jobbar som strategisk samordnare för fyra kommuner i Dalarna. När hon hörde talas om Linnamottagningens webbutbildning hörde hon sig för
om intresset bland personalen. 13 personer kom att genomföra kurserna, anpassade
efter förkunskaper och profession.
– Det fanns ett stort behov att lära sig mera och vi har velat få till samarbete med
skolan och socialtjänst. Det kändes bra att alla fått samma information. Nu förväntar jag mig att de förstår frågorna och att jag inte behöver förklara grundläggande
resonemang.

Gick fördjupningskursen

Tidigare har Jennifer jobbat för polisen bland annat i en nationell kompetensgrupp
kring hedersrelaterade frågor. Hon valde därför själv att gå den fördjupade kursen.
– Den var på en bra nivå. Jag uppskattade att
det fanns avsnitt om placeringar och familjehemsarbete. Jag gillar att ungdomar var med
och berättade. Och jag tyckte att det var bra
att kursen var upplagd i block. Jag har också
gått tillbaka och tittat igen när vi fått frågor
om familjehemsplaceringar.
Hon har tips till den som står i begrepp att
börja Linnamottagningens webbutbildning.

“Det kändes
bra att alla
fått samma
information.”

– Några av våra handläggare tittade tillsammans, reflekterade ihop och gjorde
gruppuppgifter. Det tror jag var en fördel för dem. De hade många bra diskussioner
vilket gav utbildningen en annan dimension.
Hon tycker att även chefer ska ta sig tid att vidareutbilda sig.
– Det jag är mest orolig för är de som säger att de inte behöver gå utbildningen alls,
för att de “redan förstår” och säger att de “inte har problem i sin kommun”. Jag blir
orolig för detta finns överallt. Jag tycker att både chefer och handläggare ska gå för
det vi tycker är tydligt är att det här är ärenden som tar lång tid och energi. Det är
något som handläggare märker och det måste cheferna också ha förståelse för.
Text: Jörgen Löwenfeldt
Foto: Privat
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INFORMATION OM KURSEN

Socialtjänst fördjupning
– steg för steg
Den här kursen ger fördjupad praktisk kunskap när det
gäller bemötande av och insatser till ungdomar utsatta för
hedersrelaterat förtryck och våld.
Innehållet riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst, framförallt med ungdomar. Du är bekant med problematiken rörande hedersrelaterat förtryck och
våld och har viss erfarenhet av att möta målgruppen.

MODUL 1: MÅLGRUPPEN UNGDOMAR UTSATTA FÖR
HEDERSRELATEAT BROTT OCH FÖRTRYCK

I det här avsnittet fördjupas bilden av målgruppen och deras utsatthet. Det är
lätt att hamna i stereotyper när man pratar om utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Här visar vi på individuella skillnader inom målgruppen utifrån
bland annat kön, sexuell läggning och funktionsvariation, men också när det
gäller hur utsattheten ser ut och vilka konsekvenser den kan få. Personer i målgruppen berättar här om sina upplevelser av hur familjen har begränsat deras
liv och möjligheter.
Vi tar upp ämnen som:
• Variationer inom målgruppen
• HBTQ-personer i hederskontext
• Konsekvenser av utsattheten
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Hedersärenden inom migrationsrätt
• Asylsökande barn och unga vuxna
Ungefärlig tidsåtgång: 1,5 timme
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MODUL 2: BARN- OCH TVÅNGSÄKTENSKAP

Avsnittet fokuserar på lagstiftning och utsatthet när det handlar om barn- och
tvångsäktenskap. Vi pratar om hur man kan förhindra äktenskapstvång och hur
man agerar om det redan har skett. En ung vuxen berättar i avsnittet om sina egna
erfarenheter om att bli lurad utomlands och bortgift.
Vi tar upp ämnen som:
• Lagstiftning om äktenskapstvång
• Hur ska man agera i fall av äktenskapstvång?
• Samverkan i fall av barn- och tvångsäktenskap
Ungefärlig tidsåtgång: 2 timmar

MODUL 3: KÖNSSTYMPNING

Avsnittet fokuserar på lagstiftning och utsatthet när det handlar om könsstympning. Vi lyfter vikten av att fråga om könsstympning i mötet med målgruppen och
vid behov agera skyndsamt.
Vi tar upp ämnen som:
• Lagstiftning om könsstympning
• Vad är könsstympning?
• Könsstympning – att våga ställa frågan
Ungefärlig tidsåtgång: 45 minuter

MODUL 4: HOT, RISK OCH SÄKERHET

Avsnittet ger exempel på konkreta verktyg att använda vid hot- och riskbedömning
samt hur skyddet på olika sätt kan upprätthållas. Vi pratar om att göra kontinuerliga riskbedömningar, ungdomens eget säkerhetstänk och att göra säkerhetsbedömningar i enskilda situationer.
Vi tar upp ämnen som:
• Exempel på metoder, såsom släktträd och livslinje
• Yttre skydd vid placering
• Inre skydd vid placering
• Umgängesbegränsningar
Ungefärlig tidsåtgång: 1 timme
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MODUL 5: STÖDJANDE OCH BEHANDLANDE INSATSER

Avsnittet ger en inblick i vad som är särskilt viktigt att tänka på i stöd och insatser till målgruppen. Vi ger vägledning till kartläggande och stödjande samtal och
betonar vikten av att ge ett långsiktigt stöd. Individer i målgruppen berättar om
familjens påtryckningar, hur det påverkar och vilket stöd som behövs.
Vi tar upp ämnen som:
• Vad betyder det att ha ett barnperspektiv i praktiken?
• Praktiska tips i samtal med barn
• Vägledning kring stödinsatser
• Behandlande stödsamtal
• Särskilt om stöd till HBTQ-personer, pojkar och par
• Det långsiktiga stödet
Ungefärlig tidsåtgång: 1,5 timmar

MODUL 6: BEHANDLINGSINRIKTADE FAMILJEHEM

Avsnittet ger inblick i arbetet med familjehem anpassade efter den specifika målgruppen. Vi pekar på vad man bör vara uppmärksam på vid utredning och
handledning av familjehem för att skapa en bra och trygg situation för den unga,
och även för familjehemmet. Dessutom varför det kan vara lämpligt med familjehem även för unga vuxna i målgruppen.
Vi tar upp ämnen som:
• Rekrytering och utredning av familjehem
• Placering och stöd i familjehem
• Erfarenheter från socialtjänst och familjehem
Ungefärlig tidsåtgång: 45 minuter

MODUL 7: FAMILJEARBETE I HEDERSKONTEXT

Avsnittet handlar om erfarenheter, rekommendationer och alternativ rörande
familjearbete i hederskontext. Vi berättar om Linnamottagningens projekt om
familjearbete i hederskontext och vilka erfarenheter, slutsatser och rekommendationer det resulterat i. Andra aktörer delar i avsnittet med sig av sina erfarenheter
av insatser till föräldrar.
Vi tar upp ämnen som:
• Linnamottagningens praktiska erfarenheter av familjearbete i hederskontext.
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• Försvårande omständigheter
• Slutsatser och rekommendationer
• Den ungas situation och mående
• Vad finns det för alternativ?
Ungefärlig tidsåtgång: 1,5 timme

MODUL 8: LÄNKTIPS

Tips på läsning, film och lyssning om man vill fördjupa sig ytterligare i ämnet.
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