Anteckningar från föräldragruppens möte den 14 juni 2017
Deltagare: Carina, Tina, Tommy, Marie, Barbro, Cecilia och Anne

-

Presentationsrunda utifrån att Cecilia Cederström från vuxen är ny medlem i gruppen
Cecilia presenterar sig och berättar kort om Vuxens verksamhet. Vi andra presenterar oss för
Cecilia.

-

Gruppens sammansättning
Vi försöker få till gruppens sammansättning så att de anställda utgör hälften. Eva har pratat
med en familjehemspappa som kommer att delta framöver, han kunde inte just idag. Vi
konstaterar återigen att vi gärna ser någon från Utredning/uppföljning på Barn och Unga.

-

Kontakt med Maskrosföräldrar
Anne har varit i kontakt med Malin Videlöv från föreningen Maskrosföräldrar som gärna
kommer och delger sina erfarenheter. Hon har svårt att genomföra det efter sista juli så vi
försöker hitta en tid innan dess där så många som möjligt kan. Vi föreslår någon gång under
21 juli eller 10 juli på eftermiddagen. Vi kommer överens om att baka in gemensam lunch i
besöket.

-

Förfrågan från Villa Viva
Kvinnobehandlingen Villa Viva står inför en nystart och vill gärna ha kontakt med kvinnor
som har egen erfarenhet av missbruksbehandling. Frågan har ställts till deltagare från vår
grupp från samordnare Susanne Danielsson och enhetschef Pia Hansson. Önskemålet är att
gruppintervjun ska ske någon gång i vecka 27, 28 eller 29.
Av det mail som kommit framgår följande frågor:
- Vad har du fått med dig som var bra i beroende behandling?
- Vad har du saknat?
- Vad kunde gjort det bättre?
Gruppen kommer fram till att de kan kl 14 när som under de angivna veckorna. Anne
koordinerar och återkommer.

-

/Anne

Planering av arbetet under hösten (mötestider, studiebesök, vem gör vad mm)
Marie har kollat upp Stötteföräldrar i Kph och väntar på svar. Om det går kanske vi kan ta ett
studiebesök i september?
Tommy har pratat med Kerstin på Stella. Tommy har tagit del av deras rapport och berättar
lite för oss om vad de kommit fram till. Kanske kan de komma ner till oss?
Vid årsskiftet hoppas vi ha ett grundförslag på hur gruppen ser på ett bra upplägg av
föräldrastöd.
Mötestider inför hösten spikas:
25 aug 10:30
Sept studiebesök
24 okt 10.30
21 nov 10.30
15 dec 13.00 (inkl lussekatt)

