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VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNINGSDAG OM 

HITTA RÄTT 
- ett material för ensamkommande ungdomar 

 

Du kommer under dagen att få kunskap om vad Hitta rätt är, vilka 
utgångspunkter man har i arbetet med ungdomarna och hur du kan arbeta 
vidare på hemmaplan.  
Målet är att du ska få de verktyg som behövs för att kunna arbeta med, och även 
vägleda dina kollegor i arbetet med, materialet.  
   
Dagen innebär ”verkstad”. Det betyder att vi blandar kortare föreläsningar med 
diskussioner och övningar.  
   
Målgrupp  

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är bekant med materialet. Du är 
en nyckelperson som kan bära med dig information om materialet och hur man 
arbetar med det. Vi kommer med andra ord inte gå igenom pärmen sida för sida 
utan mer diskutera tillämning, erfarenheter av, och dilemman i, arbetet med 
Hitta rätt.  
   
Ur innehållet  
• Vad är Hitta rätt?  

• Hur arbetar man med Hitta rätt?  
• Hur införlivar man Hitta rätt i verksamheten? 

 

Mer information hittar du här 

 

 

   

 

 

 

Datum 18 januari 

Tid 10.00 – 16.00  

Plats Piperska muren. Scheelegatan 14, Stockholm 

Anmälan Länk till anmälan 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/hitta-ratt-18-eller-25-oktober/
http://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=9053&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=42194&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
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PROGRAM 

09.30 Incheckning 

Kaffe och macka serveras från klockan 9.00 

10.00 – 10.55 Pass 1  

Intro till dagen 

Hitta Rätt – en kort historia 

10.55 – 12.00 Pass 2 

Hitta Rätts webbutbildning 

Gruppsamtal om dilemman i arbetet med ungdomarna 

12.00 – 12.45 Lunchpaus 

 

12.45 – 13.25 Pass 3 

Ungdomar om deras erfarenheter av arbetet med Hitta Rätt 

13.25 – 14.20 Pass 4 

Att implementera Hitta Rätt i den ordinarie verksamheten  

14.20 – 14.50 Fika paus 

 

14.50 – 15.30 Pass 5 

Hur gör jag när jag kommer hem? Arbete med den egna planen för tiden efter 
kursdagen 

15.30 – 16.00 Pass 6 

Vilket stöd finns det i arbetet med att Hitta Rätt efter kursen? 

Frågor och svar om Hitta Rätt 

Avslutning 
 

 


