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Alla som möter barn
ska ha samma kunskap
om våld och trauma
Möter du barn i ditt arbete, så innebär det att du även möter
våldsutsatta barn. Därför finns Barnafrids digitala basprogram
om våld mot barn. I detta får du kunskap och verktyg att upptäcka,
bemöta och hjälpa utsatta barn.
Vad är Basprogrammet om våld mot barn?
Barnafrid har inom ramen för regeringsuppdraget Trauma på kartan tagit
fram ett digitalt basprogram som ger yrkesverksamma som möter barn
kunskap att hjälpa utsatta barn.
Programmet är baserat på forskning och beprövad erfarenhet och
uppbyggt så att det kan användas brett för olika yrkesgrupper, från nybörjare till experter. Det kan också användas som en del av olika grund- och
vidareutbildningar.
Varför ska man gå Barnafrids digitala basprogram?
• Basprogrammet ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och
hjälpa barn.
• Basprogrammet lär ut tryggt och kunnigt bemötande av barn som utsatts
för våld och andra övergrepp.
• Basprogrammet ger alla som arbetar med barn, eller föräldrar, en gemensam kunskapsbas baserad på forskning och beprövad erfarenhet.
Vad täcker Basprogrammet?
Utbildningen ger tips på fördjupningsmaterial och lotsar även användaren
vidare till kunskap, riktlinjer och rekommendationer som svenska myndigheter har tagit fram. Alla deltagare får ett diplom efter avklarad kurs.
Deltagarna kan även återkomma till kursen för att fördjupa sina kunskaper.
Programmet
• tar ca tre timmar att genomföra
• är tecken- och syntolkat
• kan genomföras individuellt eller i grupp
• kan genomföras i ett svep eller delas upp efter tidsmässiga
förutsättningar
• är kostnadsfritt
Utbildningen består av sju kapitel som ger kunskap om
• förekomsten av våld mot barn i Sverige
• risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatthet
• olika typer av våld såsom fysiskt och psykiskt våld, försummelse
• sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld och förtryck.
• våldsutsatthet bland barn på flykt
• lagstiftning
• hur våld kan upptäckas och vad man ska göra
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