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Många socionomer får i sin grundutbildning alldeles för lite juridisk kunskap som är 

central i fall där barn och ungdomar riskerar att falla illa. I värsta fall kan bristen på 

tillräcklig kunskap leda till allvarliga konsekvenser; de senaste åren har det uppkommit 

flertalet rättsfall där barn och ungdomar farit illa eller till och med avlidit till följd av 

bristande ärendehantering.  

 

IFO-paketet hjälper er att göra ett säkert jobb och förhindra fler tragedier. 

 

IFO-paketet är ett årsabonnemang på Pikus bästa och viktigaste inspelade utbildningar 

om barns och ungdomars trygghet i ärenden hos socialnämnden. I utbildningarna varvas 

lagstiftning, praxis och praktiska verktyg som hjälper er nå bästa resultat och undvika fler 

missöden. Era medarbetare kan gå utbildningarna var och när som helst och tillsammans 

lyfta sin kompetensnivå för att göra ett mer säkert jobb.  

 

 

 

Kostnadsförslag 

Kostnaden för ett årsabonnemang på IFO-paketet baserar sig på hur många ni är i 

gruppen. Kontakta oss om ni vill få ett kostnadsförslag eller har andra frågor om IFO-

paketet, så tar vi det därifrån! 

 
 
Kontakt 
Ingrid Haraldsson, vd för Piku Utbildningar 
0733-53 00 94 
info@piku.se 
 
 

 
 
  

Se vilka utbildningar som ingår i IFO-paketet på www.piku.se/ifo-paketet/.  
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Så fungerar inspelade utbildningspaket:  

• Paketet är ett årsabonnemang, vilket innebär att alla deltagare har obegränsad 

tillgång till paketet under ett år. Ni bestämmer själva när abonnemanget startar. 

• Alla deltagare får en personlig inloggning till Piku Utbildningars digitala lärplattform. 

• Deltagarna kan gå utbildningarna i paketet när som helst och hur ofta de vill under 

abonnemangsperioden. 

• De som är chefer, gruppledare m.m. kan välja att se sina anställdas statistik i 

lärplattformen. 

• Piku lägger löpande in fler nyinspelade utbildningar i paketet, t.ex. föreläsningar om 

ny lagstiftning eller andra viktiga uppdateringar som ni får tillgång till utan extra 

kostnad. 

• Saknar ni en utbildning i ett särskilt ämne som ni vill lägga till i kurspaketet? Vill ni 

kombinera de digitala utbildningarna med utbildningstillfällen på plats hos er? Då är 

det bara att kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er! 

 

Ni får: 

✓ Dagsaktuella utbildningar ledda av landets främsta utbildare 

✓ En flexibel utbildning som ni kan ta del av var och när ni vill 

✓ Prisvärd kompetensutveckling som blir billigare ju fler som deltar 

✓ Möjligheten att följa upp statistik och deltagarsiffror över era anställda 

✓ Nyinspelade utbildningar som läggs till i paketet utan extra kostnad, t.ex. 

föreläsningar om ny lagstiftning, aktuella rättsfall m.m. 

 

 
Kontakt 
Ingrid Haraldsson, vd för Piku Utbildningar 
0733-53 00 94 
info@piku.se 
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