Utveckla ett traineeprogram
och inrätta traineeanställningar
för blivande socionomer i
Linköpings kommun
I Linköpings personalbokslut för 2013 kan man utläsa att socialtjänsten i
Sverige har generella svårigheter att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla
personal särskilt inom yrkesgruppen socionomer. Man konstaterar att
Linköpings socialkontor inte är något undantag från detta.
Vänsterpartiet föreslår därför att Linköpings kommun utvecklar ett traineeprogram och inrättar traineeanställningar för blivande socionomer. Vi har som
förebild ett traineeprogram som finns i Huddinge kommun och är sökbart för
alla blivande socionomer vid Stockholms respektive Örebro universitet samt
studerande vid Ersta Sköndals högskola. Traineeprogrammet har bedrivits och
bekostats helt av kommunen och visat sig vara så populärt att ytterligare tre
kommuner (Nacka, Värmdö och Tyresö) beslutat att införa samma modell från
och med höstterminen 2014.
Socionomprogrammet är sju terminer långt och under den femte terminen ingår
en verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete (VFU). VFU omfattar handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och stöds av handledare/mentorer som
själva genomgått en handledarutbildning. Huddinge kommuns traineeprogram
inleds under den verksamhetsförlagda utbildningen och de studerande har sedan
möjlighet att söka en traineeanställning. Anställningen är på 20 %, lönen är
marknadsanpassad och anställningen pågår under läsåret efter fullgjord VFU,
det vill säga termin 6 och 7. Handledaren fortsätter att stötta den studerande
genom internutbildning, handledning och gruppsamtal. Tjänstgöringsschemat
anpassas efter tentamensperioder och schemalagd undervisning.
Ett sådant traineeprogram minskar glappet mellan studier och arbete, och leder
till att de utexaminerade socionomerna i allt högre grad stannar kvar på sin
blivande arbetsplats men också i sin nya yrkesroll. Modellen gör både
arbetsgivare och blivande arbetstagare till vinnare.
Vänsterpartiet yrkar därför att
 Linköpings kommun utvecklar ett traineeprogram för studerande på
socionomprogrammet som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom
kommunen
 Linköpings kommun inrättar ett antal deltids traineeanställningar som kan
innehas under socionomprogrammets avslutande terminer. Anställningen ska
kunna sökas av socionomstuderande som fullgjort sin verksamhetsförlagda
utbildning inom Linköpings kommun.
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