
Inbjudan till Humanas grundutbildning för familjehem

”Ett hem att växa i”
Under hösten 2021 erbjuder Humana återigen en möjlighet för kommuner att 
tillgodose behovet av grundutbildning för sina jour-, nätverks- och familjehemsföräldrar 
via en webbaserad ”Ett hem att växa” i vår regi.  

”Ett hem att växa i” är ett material framtaget av Socialstyrelsen, och är en utbildning 
fördelad på åtta teman och på 24 timmar. För att bli godkänd och få ett diplom/intyg 
måste man delta vid alla utbildningstillfällen (minst 80% av 24 timmar). 
Webbutbildningen är upplagd på åtta tillfällen à tre timmar. Kursen genomförs på 
Teams, och deltagarna ombeds att på förhand ladda ned Teams-appen som är 
kostnadsfri. Länkar till utbildningen skickas ut ett par dagar före varje utbildningstillfälle. 

I god tid före utbildningsstart ska ni av er familjehemssekreterare få Familjehemmets 
bok ”Ett hem att växa i”. Det är en fördel om ni har läst igenom bokens innehåll inför 
utbildningsstart. Datum för utbildningen:

Onsdag 8 september kl. 13-16

- Familjehemsvården och barnen

Fredag 17 september kl. 9-12
- Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus 

Fredag 24 september kl. 13-16
- Att stödja barns behov av närhet och anknytning 

Fredag 1 oktober kl. 9-12

- Att hantera separationer och förluster

Fredag 8 oktober kl.13-16
- Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 

Fredag 15 oktober kl. 9-12

- Barns hälsa och skolgång

Fredag 22 oktober kl. 13-16

- Samspel och gränssättning

Fredag 29 oktober kl.13-16

- Vardagen i familjehemmet

OBS! Tid för utbildningen varierar för olika dagar, ibland fm och ibland em. 

Kostnad: 3 000 kronor exkl. moms per deltagare. 
Anmälan görs till din familjehemssekreterare som gör anmälan till Humana senast 
den 6 september 2021. Du kommer att få en kopia på anmälan via mejl. 

Kursen har plats för max 15 deltagare och det är först till kvarn som gäller! 

http://humana.proofx.se/yDJg9Bxqi9uf8k6avfBG7E/
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