Kurs för socialarbetare som handleder
studenter

Handledarutbildning
för
praktikundervisning i
socialt arbete 5 sp
Under hösten 2021 och början av våren 2022 ordnar Sosnet en
rikstäckande handledarutbildning för socialarbetare som är
intresserade av att handleda studenter.
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande färdigheter
för handledning av studenternas arbetslivsperioder och på det
sättet säkra kvaliteten på studenternas arbetslivsperioder.
Utbildning gör det möjligt för deltagarna att reflektera över sin
egen professionella verksamhet. En högklassig handledning
hjälper studenten att förbinda sig till det sociala arbetets
uppgifter och ger arbetsgivaren möjlighet att presentera sig för
studenten som en modern arbetsplats.
Utbildningen är utformad som ett samarbete mellan de
universitet som ingår i Sosnet-nätverket. Till den första
utbildningen väljs 30–40 deltagare från nätverksuniversitetens
verksamhetsområde. Utbildning är avgiftsfri.

Ansökan
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9.8–4.9.2021
Mer information om
utbildning och
ansökan i början av
augusti på Sosnets
webbplats
sosnet.fi
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sanna.lahteinen@ulapland.fi
040 849 3033
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Universitetslektor
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Genomförandet av
utbildningen
Utbildningen genomförs på finska och svenska
som distansundervisning i DigiCampus Moodlemiljö. Det beräknas att det tar ungefär fyra
månader att genomföra utbildningen vid sidan av
arbetet. Vid planeringen av utbildningen har fokus
lagts på
• dialogiskt och reflektivt arbetssätt
• dialog mellan forskningsbaserad kunskap
och praktisk verksamhet
• pedagogisk användning av empirisk
kunskap
• planering och genomförande av
handledningsprocessen.
Utbildningen genomförs som ett samarbete
mellan de universitet som ingår i Sosnetnätverket. Tammerfors universitet ansvarar för
genomförandet under det kommande läsåret
2021–2022 med Östra Finlands universitet som
arbetspar. Övriga universitet i nätverket är
Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet,
Lapplands universitet och Åbo universitet.
Forskning som är relaterad till handledning har
integrerats i utbildningen.

Vem kan ansöka till
utbildningen?
Sosnets handledarutbildning är avsedd för
socialarbetare som har arbetat åtminstone ett år
som socialarbetare efter avslutade studier och
som är intresserade av att handleda studenter i
det praktiska arbetet.

Man behöver inte ha någon handledarerfarenhet
för att söka till utbildningen. Utbildningen passar
ändå också för socialarbetare som redan har
erfarenhet av handledning. Utbildningen är
avgiftsfri.

Urvalsförfarande
Ansökan öppnas i början av augusti på Sosnets
webbplats. Närmare anvisningar för ansökan ges
då ansökan öppnar. De sökande kommer ändå att
ombes beskriva bland annat följande i sin ansökan
•
•

•
•

sin egen bakgrund samt sina styrkor och
utvecklingsområden som socialarbetare
motivation och tankar kring att handleda
studenter som genomför praktiska
kurser
sina egna erfarenheter av att handleda
studenter
sina möjligheter att handleda studenter i
fortsättningen.

Genomförande av utbildningen
Utbildningen omfattar tre möten i realtid som
förverkligas via nätförbindelse (i början, mitten
och slutet av utbildningen). Det är obligatoriskt
att delta i dessa träffar för att genomföra
utbildningen. Deltagarna bekantar sig själva med
föreläsningar och material, men uppgifter utförs
också i smågrupper enligt en på förhand
överenskommen tidtabell. Studenterna för
självständigt en inlärningsdagbok.

