
 

För dig som vill fördjupa dina kunskaper 

                                     Inbjudan till fördjupningsutbildning 

 

Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som 
blivit utsatta för våldtäkt 

 

        12-13 maj 2014 

Barnhuset inbjuder till en fördjupningsutbildning utifrån handböckerna Krisbemötande för 
tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt/Krisgrupp för behandling av våldtagna tonåringar. 
Utbildningen leds av Eva Zachrison som varit med och utvecklat metoden och som skrivit 
handböckerna.  
 

I utbildningen ingår en fördjupad genomgång av metoderna i boken och deltagarna kommer att få träna 
på de övningar som är en del av arbetet i krismottagandet och krisgruppen. Övningarna kommer att ske 
dels i storgrupp dels i smågrupper. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer. 
 

För att delta i utbildningen krävs att deltagarna förberett sig genom att läsa boken samt deltagit i 
konferensen den 5 mars eller har motsvarande förkunskaper. Deltagare som kommer från samma 
arbetsgrupp ges förtur eller som kommer från verksamheter som kommer att påbörja ett eget 
utvecklingsarbete inom området.  
 

Utbildningen förväntas leda till att deltagarna kan använda metoden krisbemötande på sin arbetsplats. 
Vad gäller metoden krisgrupp kan deltagare som redan är vana att leda tonårsgrupper använda metoden 
direkt, men de som inte tidigare har gruppkunskaper kan behöva stöd i form av konsultation och/eller 
handledning för att starta gruppverksamhet. Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning. 
 

Avgift 
Utbildningen inleds med lunch den 12 maj och avslutas med lunch den 13 maj.                       
Avgiften är 3 100 kr.  I avgiften ingår utbildning, logi för en natt, 2 luncher, 2 kaffe samt middag den 12 
maj. Avgiften faktureras efter inkommen anmälan.  
 

Anmälan  
Anmälan görs på www.allmannabarnhuset.se, välj fliken konferenser & seminarier, gå in på anmälan 
seminarier Sätra Bruk. Anmälan är bindande. Vid sjukdom kan ersättare utses. 
 

Utbildningen är förlagd till Barnhusets konferensgård Sätra Bruk i Västergötland. Sätra Bruk ligger mellan 
Töreboda och Skövde. Resan ingår inte i avgiften utan beställs och betalas av respektive deltagare.  
Transport från Töreboda till Sätra ingår i priset. 
 

Sista anmälningsdag 22 april 2014! 
 

Information om praktiska frågor: Solveig Dalgrund, tfn: 08-524 634 93, 
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se  
Information om utbildningen: Anne-Marie Larsson, tfn: 08-524 634 95, 
anne-marie.larsson@allmannabarnhuset.se  

http://www.allmannabarnhuset.se/
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Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som 

blivit utsatta för våldtäkt 
 

 Program  
 Utbildningsledare: Eva Zachrison 

 Kursansvarig: Anne-Marie Larsson, Allmänna Barnhuset 

 

Måndag 12 maj  

11.30 ca Ankomst och incheckning till Sätra Bruks Herrgård 
 

12.00 – 12.45 Lunch 
 

12.45 – 13.15 Välkommen 
Presentation av deltagarna och introduktion av dagarna  
 

13.15 – 14.15 Krismottagande i praktiken  
 

14.15 – 14.45 Kaffe 
 

14.45 – 16.45 Genomgång av verktygslådan till krismottagandet – praktiska övningar 
 

16.50 – 17.30 Hur kan vi arbeta med metoden i praktiken? Diskussion och utbyte av idéer 
 

19.00 Middag i herrgården 
 

Tisdag 13 maj  
 

07.30 – 08.30 Frukost och utcheckning 
 

08.30 – 10.00 Krisgruppen i praktiken – metod och övningar 
 

10.00 – 10.30 Kaffe 
 

10.30 – 11.45 Fortsatt genomgång av krisgruppen i praktiken – metod och övningar 
 

11.45 – 12.15 Hur kan vi arbeta med metoden i praktiken? 
 

12.15 – 13.00 Lunch 
 

13.00 Avresa från Sätra Bruk med buss 
 

 

 
 

Fördjupningsutbildning 

 
 


