Anteckningar fra n fö raldragruppens mö te den 24 öktöber 2017
Närvarande: Barbro, Eva, Carina, Tina, Annika, Cecilia och Anne

Vi hälsar Annika varmt välkommen i gruppen! Vi är glada över att Utredning/uppföljning deltar i
arbetet och vi hoppas att det snart är klart med representant från Familjebehandling.


Studiebesöket i Köpenhamn
Vi är nöjda med Evas anteckningar och spar dem inför framtida diskussioner och
ställningstaganden. Vi är dock lite osäkra på hur länge stödet kan pågå och vi har hört lite
olika på danska. Anne ber Marie maila och kolla.



Information på Familjehemsavdelningen
18 oktober hade Familjehemsavdelningen en dag tillsammans med kranskommunerna där vi
var inbjudna för att informera om denna grupps arbete. Cecilia och Barbro var där och
berättade om bakgrunden, hur vi jobbar och vad som är syftet. Det väckte ett stort intresse
och vi kan nog räkna med fler inbjudningar.



Andra kommuner
Förutom Malmö har Nacka hört av sig och är intresserade av ett samarbete. De vill också
följa med till Oslo…
Diskuterar hur vårt arbete påverkas om andra deltar och om det breddas till andra
kommuner. Vi är överens om att det är vår grupp som gäller men att vi behöver fundera
kring hur vi kan bidra och samtidigt öppna upp för ett erfarenhetsutbyte. Ett sätt är att vi
lägger ut alla minnesanteckningar och annat material på Öppna soc
https://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/
Detta är ok men uppgifterna på deltagarna ändras till att bara gälla förnamn.
Anne pratar med Nacka och Malmö om Oslo att visst kan de följa med på själva
studiebesöket men att däremellan är vi var för sig.
Vi enas också om att bjuda in David, vår kommunikatör, till ett möte med gruppen med syfte
att fundera kring det här med öppenhet, samarbete, kommunikation.



Osloresan
Vi är välkomna till Oslo tisdag 28 nov och vi behöver planera det hela.
Cecilia har inte möjlighet att följa med, Carina och Annika återkommer i frågan. På en
studieresa till Stella i Sthlm var det politiker med och frågan dyker även upp här. Gruppen
enas om att Anne frågar ordförande i Socialnämnden om hon är intresserad av att följa med.
Vi pratar lite kring färdsätt och det börjar mer och mer luta åt buss.



Möten framöver
Vi ses igen den 7 nov kl 10.30 då vi fortsätter planera Oslo praktiskt och innehållsmässigt.
Vårt nästa ”ordinarie” möte är 21 nov kl 10.30. Den tiden ägnas inledningsvis till att Eva
berättar om arbetet på familjehemsavdelningen (ca 30 min), David bjuds in för att prata om
kommunikation (ca 30 min) och sista halvtimmen ägnas åt finslipning av Osloresan samt
eventuella övriga frågor.

/Anne

