KALLELSE TILL KURSSTART - Behandlingsassistent 400 yhp, bunden

Du har antagits och tackat ja till ovanstående utbildning.
Vi hälsar dig välkommen till utbildningsstart som utifrån rådande situation
gällande covid-19 där alla moment sker på distans via vår lärplattform
(Canvas):
Program v. 35
Måndag 24/8

Egna förberedelser gällande skriftlig uppgift samt
litteraturstudier: Socialt arbete, en grundbok

Tisdag 25/8

Fortsättning egna förberedelser gällande skriftlig
uppgift samt litteraturstudier: Socialt arbete, en
grundbok

Instruktioner: Du har i uppgift att skriva ner dina tankar och reflektioner
kring följande frågeställningar:
-

Vad är socialt arbete för dig?
Vilka förväntningar och farhågor har du på din blivande yrkesroll?

Utgå från litteraturen (Socialt arbete, en grundbok). Källhänvisningar skall
finnas, utgå från lathunden gällande källhänvisning och mall för tentamen
som finns på YH Hemrum i Canvas. 1-2 A4-sidor exklusive försättsblad och
källförteckning. Uppgiften bedöms utifrån betygsnivåerna IG-G.
Onsdag 26/8

Kl. 13.00 – 16.00 Uppstart med information och
introduktion av lärplattform(Canvas).

Torsdag 27/8

Kl. 9.00-12.00 eller kl 13.00-16.00 Information om
utbildning och praktisk information i halvklass.
Halvklassindelning sker på onsdag em.

Fredag 26/8

Kl. 9.00-11.00 Uppgift: Vilka är vi?-egenskaper och
kompetenser i gruppen.

Inlämning skriftlig uppgift senast 30/8 kl. 23.59.

Forshaga Lärcenter
Forshaga kommun, Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Malmgatan 2A
E-post: yrkeshogskola@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se/yh, Telefon: 054-17 20 00

Litteratur

Du anskaffar litteratur själv.
Inför första kursen bör du vid kursstart ha
införskaffat följande böcker:
Börjeson & Börjeson (2015) Förstå socialt arbete.
Upplaga 3. Stockholm: Liber AB
Fahlberg, G. & Larsson, M. (2016)
Socialtjänstlagarna. Stockholm: Liber AB. ISBN
9789147112500
Larsson & Lindgren (2012) Hot och våld i arbetslivet,
minska de negativa konsekvenserna.
Lund:Studentlitteratur
Meeuwisse, Swärd, Sunesson & Knutagård (2016)
Socialt arbete – en grundbok. Tredje utgåvan.
Stockholm: Natur & Kultur

Dator och lärplattform

Du behöver ha tillgång till dator och kunna hantera
ett ordbehandlingsprogram. Utskick och kortfattad
information samt tillgång till inloggningsuppgifter
till lärplattform Canvas sker under v 33.

Facebook

Sluten grupp för studerande vid YH Forshaga finns –
du som vill gå med söker efter ”studerande
behandlingsassistent Forshaga”

Hemsida

Gå gärna in på www.forshaga.se/yh

Studiemedel

Glöm inte söka studiemedel hos CSN.

Studieperiod år 1

24 augusti 2020 – 28 maj 2021( år två ej fastställt)

Har du frågor som endast rör kursstarten kontakta någon av lärarna:
Lars Paulsson
Kajsa Ärnström

lars.paulsson@forshaga.se 054 – 17 21 97
kajsa.arnstrom@forshaga.se 054-19 24 02

Förhinder

Om du får förhinder och inte kan börja din
utbildning skall du snarast ta kontakt med studieoch yrkesvägledare Britt Carlsson,
britt.carlsson@forshaga.se, 054 – 17 20 49

Välkommen till Forshaga Yrkeshögskola!

Lärande och arbete
Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

