Inbjudan till ännu en

Introduktionskurs till Barnpilot
3-4 + 18 maj 2018
Det är dags att inbjuda till ännu en utbildningsomgång för nya Barnpiloter.
Det blir den 43:a omgången. Sedan starten 2003 har drygt tusen personer deltagit.

Målsättningen för Barnpilotverksamheten i Västerås är
- att barn eller unga som far illa eller riskerar att göra det skall uppmärksammas så tidigt som
möjligt och få den hjälp och det stöd de behöver
- att alla som i sin yrkesutövning möter barn/unga eller deras föräldrar skall våga se och agera
när barn/unga far illa eller riskerar att göra det
- att kunskapen om och efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter skall öka i
Västerås
- att samverkan, kring barn som far illa eller riskerar att göra det, mellan myndigheter,
verksamheter och yrkesgrupper ska fortsätta utvecklas i positiv riktning
- att det finns minst en utbildad barnpilot på varje arbetsplats i Västerås, som möter barn/unga
eller deras föräldrar

Barnpilotuppdraget
Att vara Barnpilot är ett hedersuppdrag och framförallt innebär att vara en lättillgänglig resurs
på sin arbetsplats i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att göra det - ett ”bollplank”
och en kunskapsbank.
En Barnpilot har gått Barnpilotverksamhetens grundutbildning (tre dagar).
Efter utbildningen finns möjlighet för Barnpiloten att ingå i en samtalsgrupp som träffas
ungefär 3 gånger per termin. Grupperna arrangeras av stadsdelens Familjecentrum.
Dessutom anordnas en fortbildningsdag för utbildade barnpiloter en gång per termin.
Detta innebär att Barnpiloten behöver ett tydligt mandat av sin chef och förståelse från sina
arbetskamrater för att kunna utföra sitt uppdrag.
En Barnpilot bör också ha en egen e-postadress.

Utbildningen
Utbildningen är på tre dagar (2+1). Den äger rum i Växhuset (Viktor Larssonsplats 1).
Vi börjar klockan 08.30 och slutar klockan 16.30.
Utbildningen är kostnadsfri, fika ingår men lunch får var och en ordna själv mellan 12.00 –
13.00.
Yrkesgrupper, arbetsplatser och verksamheter som saknar barnpilot har företräde.
Antalet deltagare är maximerat till 25 per utbildningsomgång.
Frågor: Kontakta gärna Urban Pettersson, Samordnare för Barnpilotverksamheten i Västerås
urban.pettersson@vasteras.se eller 021 39 17 80

Barnpilotutbildning
INTRESSEANMÄLAN
3-4 + 18 maj 2018
Namn på deltagare:

……………………………………………………….

E-post:

……………………………………………………….

Arbetsplats:

……………………………………………………….

Adress:

……………………………………………………….

Telefon:

……………………………………………………….

Vår arbetsplats har redan följande Barnpiloter:

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Vår arbetsplats har inga Barnpiloter.

Chefens underskrift
Jag är väl medveten om vad det innebär för vår arbetsplats att ingå i Barnpilotverksamheten.
……………………………………………….
E-post: ……………………………………….

Telefonnummer: …………………….

(Chefens epostadress duger som underskrift)

Anmälan skickas till:

urban.pettersson@vasteras.se

eller till

Barnpilotverksamheten
Västerås stad
Förebyggarcentrum
721 87 Västerås

Sista anmälningsdag: Så snart som möjligt men senast 20 april!

