Familjearbete

Skeden i arbetet
Man får kontakt med familjearbetet via en
socialarbetare.

↓

Inledningsskedet
En plan för arbetet utarbetas tillsammans
med er och en socialarbetare.

↓

Arbetsskedet
Vi bekantar oss med varandra:
• vi preciserar vilken typ av hjälp er
familj behöver
• vi funderar på vad som fungerar och
vad som inte gör det
• vi arbetar för att uppnå den förändring
som er familj önskar.

Målet är barnets bästa
Denna broschyr har utformats i samarbete
med erfarenhetsexperter inom barnskyddet.

Vi kommer tillsammans överens om
träffar, som ordnas 1–3 gånger i veckan,
allt efter behov.
Vi utvärderar tillsammans med er och
socialarbetaren den förändring som skett
med ca 1–3 månaders mellanrum.
Ni kan ta med er personer som är viktiga
för er. Vi registrerar tillsammans uppgifter
i klientdatasystemet.

↓

Avslutningsskedet
Gemensam genomgång av arbetet samt
skriftlig sammanfattning och respons.
Vi lyfter fram er familjs erfarenheter och
ser mot framtiden.
Hur länge familjearbetet varar beror på
familjens behov.
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Effektiverat familjearbete inom
barnskydd
Familjearbete enligt socialvårdslagen
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Syftet med familjearbetet är att stödja barnets tillväxt och utveckling,
stärka samspelet mellan barnet och föräldrarna samt stödja
föräldrarna i deras föräldraroll. Målet är att tillsammans utreda
familjens situation och hitta sätt att få till stånd en förändring.
Tillsammans kan vi hitta er familjs styrkor och resurser, som kan
underlätta er vardag.

”Personalen har hjälpt
mig att sätta mig in i
min förälders situation
och relationen mellan
oss har blivit bättre.”
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Vad, var, när?
Vi kommer tillsammans överens om vilka
som ska träffas och hur ofta. Träffarna
kan vara familjeträffar, individuella träffar
eller nätverksträffar i hemmet eller på någon annan överenskommen plats.
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Erfarenheter av familjearbetet
”När man är utmattad och har
det svårt orkar man inte leta
efter information. Tjänsterna
har så konstiga namn att man
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inte vet var man får vilken hjälp.”

Arbetet kan omfatta handledning, stöd,
gemensamma aktiviteter och modeller för
vardagligt fostransarbete. Familjearbetet
ordnar också olika typer av grupper och
aktiviteter.
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”Personalen lyssnar på
oss alla och hjälper oss
vuxna och barnet att
komma överens.”

”Jag har fått hjälp i
vardagen och stöd i att
fostra mitt barn. Nu har
jag en vuxen att prata
med och fundera på
lösningar med.”

Beroende på situationen kan vi också
boka in träffar på kvällar och veckoslut.

Vi har samlat in kommentarer från klienter inom
barnskyddets familjearbete.
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