Sex dagar om Fem Steg
Unik kvalitetsutbildning för ”Familjeförändring”
när barn behöver skyddas pga hedersförtryck och våld
Innehåll: Genom föreläsningar och studie- och arbetsmaterial erhålls en grundlig genomlysning
av alla centrala aspekter av hedersförtrycket och av förändringsarbete enligt ”Fem Stegs modellen”.
Under kursen ges rikligt med möjligheter till reflektion både enskilt och i grupp. Deltagarna arbetar
under hela kursen både med teorin för ”Fem Steg” och med praktiska övningar enligt dess principer.
Särskild praktisk träning sker bl.a. genom rollspel i ett avidentifierat ärende. Deltagarna har också
samtal med den verkliga huvudpersonen i det ärendet. De får även en särskild fördjupning i önskad
aspekt av arbetet mot hedersförtryck. Särskilt kursintyg utdelas
Dag 1

Nödvändig grundkunskap
Hedersförtryckets allmänna och specifika mekanismer. Vilka är de utsatta?
Karaktäristika för gruppcentristiska familjesystem med hedersproblem och i det perspektivet: ”
Grunderna i Fem steg” Gruppsamtal om olika aspekter av hedersproblematiken

Dag 2

Steg 1 enligt Fem steg.
Teorigenomgång – principer, innehåll, fallgropar vid Steg 1 samtal
Självreflektion om barns rättigheter Presentation av övningsärende
Steg 1: Praktisk träning i övningsärendet: Bedömningssamtal med utsatt/skyddad

Dag 3

Steg 2 enligt Fem Steg
Teorigenomgång – principer, innehåll, fallgropar vid Steg 2 samtal
Praktisk träning i övningsärendet: Bedömningssamtal med pappa och mamma

Dag 4

Steg 3: enligt Fem steg.
Teorigenomgång: Analys bedömning – principer Analys- och bedömningsträning i olika
avidentifierade ärenden. Praktisk träning i övningsärendet:
Bedömning och utskrift av analys/bedömning

Dag 5

Steg 4 : enligt Fem steg
Genomgång av olika insatsers innehåll och av handlingslinjer i olika situationer
Praktisk träning i övningsärendet: Utarbetning av en konkret handlingsplan
Arbete med att skapa familjeöverenskommelse. Reflektion över frågor att fokusera kring och sätt
att samtala om särskilt känsliga frågor

Dag 6

Steg 5 enligt Fem steg
Uppföljning och utvärdering – principer och möjligheter Praktisk träning: Utarbeta innehåll i
uppföljningen för övningsärendet Samtal med den verkligt skyddade i övningsärendet
Fördjupning i fråga/område särskild önskad av deltagarna
Utvärdering av Fem Steg som redskap i ert fortsatta arbete

Utbildare är
Lasse ”kurator” Johansson som drygt 25 års erfarenhet av intensivt arbete mot
hedersförtryck bakom sig. Han är en av författarna till förändringsmodellen ”Fem Steg, som
skapades inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åren 2007-09. Han har därefter också
skaffat sig aktuell och bred erfarenhet av kliniskt familjearbete enligt denna modell. Och
”Lasse/kurator” är en mycket engagerad och kunnig föreläsare och rådgivare inom
problemområdet

Referenser……några som deltagit i ”Sex dagar om Fem Steg”:
Izla Garis, Flyktingsekreterare………………………nås via IMH 0702 97 76 14
Jilla Faraji, Ordförande Kurdiska Kvinnoföreningen i Göteborg. 0739 52 41 60
Christina Malmqvist, Socialsekreterare, leder ”Hedersprojekt” i Lund, 040 359 40 58
Referens om Modellen ”Fem Steg”. Mikael Thörn, socialstyrelsen

0752 47 41 67

Genomförande
Målgrupp. Socialarbetare, familjebehandlare. Deltagarantal: Minst 8 max 12.
Plats/lokal: Beställaren bestämmer Samverkan: Ja personal från flera socialtjänster kan delta. Tempo: Rekommenderas 1-2 dagar var 14:e dag.
Pris : Grundavgift 55 000 + moms, samt faktisk kostnad för logi och resor för
utbildare

Ja, om ni vill ha medarbetare, som kan arbeta med förändring i
familjer där barn utsätts för hedersförtryck, beställ i så fall
utbildningen ”Sex dagar om Fem Steg” snarast.
Kontakt 0702 – 97 76 14 eller e-post: heder.imh@gmail.com

