
Du kommer under dagarna att få kunskap om, samt utbildning och metodstöd i, arbetet med  
materialet. Dessa två dagar innebär ”verkstad”. Det betyder att vi blandar kortare föreläsningar med 
diskussioner och övningar. Allt för att du ska få de verktyg som behövs för att kunna informera, 

utbilda och arbeta med materialet på hemmaplan. 
En del av innehållet fokuserar på det organisatoriska lärandet och förändringsprocesser, det vill säga hur 

du får med dig medarbetarna på tåget med att använda materialet.  
Under dagarna lanseras också en webbutbildning om Hitta rätt som är gjord för boendepersonal och  

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar.

*Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls-
orientering och personlig utveckling. Läs mer.

De här dagarna arrangeras av GR med medfinansiering av Länsstyrelsen i Västra Götaland och i samarbete med 
Göteborgs Stad Social resursförvaltning 
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Hitta rätt
– ett material för ensamkommande ungdomar

Välkommen till en tvådagars workshop 

 om att arbeta med Hitta rätt*
19–20 januari 2016 

http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/valfard/socialaomradet/barnungaochfamilj/pagaendearbete/nationellspridningavhittaratt.4.4a71846314b9ad861132105b.html


Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som 
är ansvarig för utvecklingsarbete kring ensamkom-
mande ungdomar när det gäller boende eller soci-
altjänst. Upplägget bygger på att man deltar under 
båda dagarna. 

Ur innehållet
•	 Vad är Hitta rätt?
•	 Hur arbetar man med Hitta rätt?
•	 Hur införlivar man Hitta rätt i verksamheten?
•	 Vad är viktigt för ett organisatoriskt lärande?

Medverkande
Patrick Gruczkun, utbildare och processledare med 
interkulturell kompetens som särskilt fokusområ-
det. 
Theresa Larsen, projektledare på GR och författare 
till ett flertal böcker och forskningsrapporter om 
bland annat verksamhetsutveckling.
Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare på GR 
och har ansvarat för att ta fram Hitta rätt –  
webbutbildning.

Under dagarna medverkar även personer från 
Social resursförvaltning i Göteborgs Stad. 

Tid och plats 
Utbildningen omfattar två dagar 19–20 januari 2016 
kl. 09–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skrift-
liga bekräftelsen som skickas i samband med sista 
anmälningsdagen. 

Avgift
650 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe och lunch 
båda dagarna. 

Upplysningar
Sandra Goll Rasmussen Nielsen, projektledare 
sandra.goll-rasmussen.nielsen@grkom.se 
Björn Wallermark, utbildningsledare 
bjorn.wallermark@grkom.se
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De här dagarna arrangeras av GR med medfinansiering av Länsstyrelsen i Västra Götaland och i samarbete med 
Göteborgs Stad Social resursförvaltning 

Anmälan
Anmälan görs direkt på: www.grkom.se/kurser. 
Vid frågor kring anmälan kontakta  
GRkurskonferens@grkom.se.

Sista anmälningsdag är den 2 december 2015.
Begränsat deltagarantal. Vid stort intresse 

förbehåller vi oss rätten att fördela platserna 
för en jämn fördelning över landet. 

Anmälan är bindande och vid återbud senare 
än två veckor innan seminariestarten debiteras 
full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till 
annan person inom kommunen/förvaltningen.

19–20 januari 2016 

http://grbookit.grkom.se/aktivitet/6251

