Utbildning till god man
Överförmyndarverksamheten anordnar en grundutbildning för dig som vill bli god man för
vuxna. Kursen passar även den som redan har uppdrag men ännu inte gått en utbildning.
Du kan dock inte utbilda dig till god man för ensamkommande barn under den här kursen.
Innehåll
• Vad det innebär att vara god man
• Grundläggande regler för god man
• Erfarenheter från en verksam god man
• Redovisning av uppdraget, ekonomi
• Om godmanskapet inte fungerar
• Slutprov
Mål
Vi vill att du efter avslutad kurs ska ha tillräckliga kunskaper för
att känna dig trygg i ditt uppdrag som god man.
Överförmyndarverksamheten har som mål att alla gode män
ska ha gått en utbildning, och även kommuner i vårt närområde
vill gärna att gode män ska vara utbildade innan de tar sitt första
uppdrag.
Metod
Teoretisk genomgång av ämnen som rör godmanskap varvas
med diskussioner. En av kvällarna kommer en erfaren god man
berätta om hur det är att vara god man i praktiken. För att visa
att du lärt dig grunderna för att klara ett uppdrag som god man
avslutas kursen med ett slutprov.
Kurslitteratur och material
Kurslitteratur ingår i avgiften för kursen. Vi kommer använda
oss av boken Gode mannens ABC av Jan Wallgren.
Slutprov och kursintyg
Vid sista kurstillfället får du med dig ett slutprov hem.
Frågorna ska besvaras och lämnas in/skickas till
överförmyndarverksamheten som rättar alla prov och utfärdar
intyg till alla som blivit godkända. Slutprovet ska finnas hos
överförmyndarverksamheten senast den 13 november 2019.
Ingen omtenta ges.

Praktisk information
Plats:
Stadshuset
Ytterbyvägen 2, 442 81 Kungälv
Kursstart:
10 oktober 2019
Antal tillfällen: 4 tillfällen
Datum:
10 okt. 14 okt. 22 okt. 29 okt.
Tid:
Klockan 18-21
Avgift:
900 kronor, betalas via faktura
Anmälan:
Senast den 3 oktober 2019
Begränsat antal platser
Anmälan till: overformyndarnamnden@kungalv.se
(Uppge namn, adress,
personnummer & telefonummer)
Vi bjuder på fika!

Anmälan senast
3 oktober 2019!
Ytterligare krav för att kunna bli god man
För att kunna bli god man i Kungälvs kommun
krävs inte bara att du har kunskaperna för att
klara uppdraget. Överförmyndarverksamheten
kontrollerar även att du inte har
betalningsanmärkningar eller förekommer i
Polisens belastningsregister eller hos
socialtjänsten.

