INBJUDAN
2016-01-11

Utbildning för god man till ensamkommande barn
Överförmyndarna i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner inbjuder härmed till
en utbildning om uppdraget att vara god man till ensamkommande barn.
Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen:
Onsdagen den 27 januari
Onsdagen den 24 februari
Torsdagen den 10 mars
Torsdagen den 17 mars

kl. 18.00 – 21.00
kl. 18.00 – 21.00
kl. 18.00 – 21.00
kl. 18.00 – 21.00

Centrumkyrkan i Avesta
Folkets Park i Hedemora
Starbiografen i Hedemora
Tjädernhuset i Hedemora

Via självstudier kommer deltagarna att få möjlighet att genomgå den nationellt framtagna
webbutbildningen God man för ensamkommande barn med möjlighet att avlägga prov för intyg.

Målgrupp: Gode män för ensamkommande barn och personer som är intresserade
av att bli god man för ensamkommande barn.
Innehåll:
Träff 1
Genomgång av gode mannens uppdrag och vilka uppdrag överförmyndaren,
socialtjänsten och HVB-boendena har samt hur man arbetar.
Medverkande: Överförmyndarkansliet, socialtjänsten i Hedemora- och Avesta
kommuner och personal från Hedegården och Bonvena.
Träff 2
Ensamkommande barns hälsa. Barns rättigheter – Vad behöver Du som god man
känna till om barnkonventionen och ensamkommande barns rättigheter. Presentation
av Rädda Barnens och Röda Korsets verksamheter och vad dessa kan göra och gör
för att hjälpa ensamkommande barn. Vad behöver en god man veta om skolan?
Medverkande: Birgitta Hästö från asylhälsan vid Landstinget Dalarna, Gunborg Morén
från Röda Korset i Hedemora, Cecilia Malm, Rädda Barnen och representanter från
skolan.
Träff 3
Genomgång av asylprocessen och hur den fungerar. Vad bör jag som god man tänka
på vid kontakter med Migrationsverket. Vilken roll har det offentliga biträdet och vilken
roll har den gode mannen i asylprocessen?
Michael Williams, fd stiftskonsulent med ansvar för flykting- och icke nordiska
invandrarfrågor och vice ordförande i FARR (Flyktinggruppernas- och
asylkommittéernas riksråd) och Advokat Anita Odenius
Träff 4
Mingel, diskussioner och frågestund utifrån bl a fallbeskrivningar samt
erfarenhetsutbyten tillsammans med Michael Williams, erfarna gode män m.fl.
Vid frågor kontakta: V-Dala överförmyndarkansli, 0225-34 000 (vx)
Anmälan: senast måndag den 25 januari 2016 till Hedemora kommuns
växel, tel. 0225-34 000 eller e-post: overformyndarkansli@hedemora.se.
Utbildningen är kostnadsfri. För fika – meddela allergier vid anmälan.

Varmt välkomna!
Postadress
Box 201
776 28 Hedemora
Orgnr: 212000-2254

Besöksadress
Hökargatan 6

V-Dala överförmyndarsamverkan

Telefon
0225-341 72
0225-341 71
0225-341 12

Telefax
0225-341 00

Hemsida: www.hedemora.se
E-post:
ann-christine.o.backehag@hedemora.se
inger.annestrand@hedemora.se
overformyndarkansli@hedemora.se

