FÖRELÄSNING

Familjehem

– en möjlighet att starta positiva processer.
Föreläsningen bygger på: min magisteruppsats Familjehemsföräldrars behov
av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det
placerade barnet (2011). I studien har 23 familjehemsföräldrar med stor
demografisk spridning intervjuas och detta har kopplats till lagar och aktuell
nationell och internationell forskning.
Uppsatsen nominerades av Stockholms Universitet till
Stockholms Stadsmuseeums Stockholmiapriset år 2012.
Har hittills föreläst fem gånger på socionomprogrammet vid Lunds Universitet.
För vem? Studenter på socionomprogrammet, politiker och
personal inom socialtjänsten.

Längd: 2 – 3 timmar

Några uttalanden från tidigare åhörare:
”Du är väldigt tydlig med allt du säger vilket gör det mycket lättare och roligare
att lyssna. Du är väldigt heltäckande, du nämner allt rörande familjehem känns
det som! Bra helhetsbild. Allt har varit nytt för mig, så jag har fått jättemycket
praktisk kunskap inte bara siffror och historik utan sätt för hur man kan arbeta,
tillvägagångssätt, saker att tänka på för att jag som socionom ska göra ett bra
jobb. Efter din föreläsning kan jag tänka mig, och vill egentligen arbeta som
familjehemssekretrare vilket jag tidigare inte ens har intresserat mig för!”
Madelene Holmberg, Socionomstudent, Lunds Universitet
”Äntligen är det någon som framför sådant som ingen annan vågar prata om.
Jag tycker att det är oerhört bra att vi får höra erfarenheter och åsikter från
en person som varit familjehem, du borde föreläsa för socialtjänsten eller/och
politikerna också så dessa personer kan få en inblick över den svårighet och
problematik som uppdraget kan innebära.”
Sveda, socionomstudent, Lunds Universitet

Familjehem

– en möjlighet att starta positiva processer.
23 familjehemsföräldrars berättelser om den kommunala
familjehemsvården, en salutogent färgad föreläsning.
I föreläsningen finns barnperspektivet ständigt närvarande, även om familjehemsföräldrarna står i fokus.
Familjehemsföräldrar kan liknas vid en sambandslänk mellan socialtjänsten, skola, övriga myndigheter,
biologiska föräldrarna och det placerade barnet. Genom att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv kan
socialtjänsten få en insikt i vad som är meningsfullt, begripbart och hanterbart för familjehemsföräldrar i
deras interaktion med de placerade barnen, skola, biologiska föräldrar och socialtjänsten.
Då familjehemsföräldrars behov av stöd för att lyckas med placeringen synliggörs och respekteras, blir
arbetet både motiverande och funktionellt för alla berörda parter. Vilket leder till en utveckling av
kvaliteten på familjehemsvården, gör arbetet attraktivt och detta gynnar i slutändan barn och ungdomar
som är i behov av samhällets stöd.
Föreläsningen bygger på: min magisteruppsats Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten
– familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet (2011). I studien har 23 familjehemsföräldrar med stor demografisk spridning intervjuas och detta har kopplats till lagar och aktuell nationell och
internationell forskning.
För vem: Politiker, personal inom socialtjänsten och socionomstudenter.
Upplägg: Föreläsning utifrån studien 2 tim inklusive kort paus, eller föreläsning utifrån studien och
därefter utrymme för reflektion och min berättelse utifrån egna erfarenheter av att vara familjehem 4 tim
inklusive paus. I båda alternativen ingår dokumentationsmaterial, tillgång till artiklar som publicerats i
”Familjehemmet” och min magisteruppsats.
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