
 

Anteckningar föräldragruppens möte 2018-01-16 

Närvarande: Anne, Cecilia, Annika, Carina, Marie, Julia, Barbro, Tina och Eva  

 

 Maries nya roll 

Anne berättar att Marie har en anställning på 20% från 1/1-30/6 2018. Uppdraget är som 

brukarutvecklare kopplat till främst föräldragruppsarbetet och rekrytering med 

brukarmedverkan. 

 

 Presentationsrunda utifrån att Julia är ny medlem i gruppen  

Vi presenterar oss för Julia och Julia presenterar sig och berättar att hon jobbar som 

utvecklare på Barn & Unga. Julia är också medlem av ledningsgruppen vilket innebär att vi 

numer har direkt kontakt med ledningen inom B&U. 

 

 Arbetet såhär långt 

För många av oss har arbetet i denna grupp inneburit en personlig inverkan som i sin tur 

påverkar vår inställning/förhållningssätt. Cecilia berättar till exempel om hur det har 

påverkat henne i hennes arbete genom att hon numer alltid samtalar med de klienter som 

har barn placerade om just detta. 

 

 Våra studiebesök 

Vilka tankar har studiebesöken gett upphov till? Vi ser alla att stöd behövs till föräldrarna 

men hur ska stödet utformas? Idéer/tankar som det diskuteras kring: 

- Erbjuda stödperson (som i Danmark)? 

- Bilda en förening? Kontakta David (kommunikatör) samt den person som är anställd av 

Röda korset för att ta reda på hur vi lämpligast går tillväga.  

- Föreningens syfte? Utgå från två ben: Utgöra stöd till föräldrar med placerade barn samt 

påverka Socialförvaltningen att arbeta bättre i dessa frågor (jmf Maskrosbarn). Skulle den 

också kunna utgöra en bas att utbilda stödpersoner? 

- Gemensamma föreläsningar för socialsekreterare och brukare 

- Vi behöver veta mer! Nytt studiebesök i Danmark? Sist träffade vi den professionella 

organisationen, nu har vi fler frågor till Köpenhamns stötteförening… 

- Hur återföra den kunskap som inhämtas i mötet med brukare? Jmf Stellas funderingar 

kring detta. 

- Seminarium, fråga om Stella vill komma till Helsingborg och då bjuda in Malmös 

socialförvaltning, Nacka och eventuellt Norrköping (deras jobb med vårdnadstvister) 

- Vi diskuterar även vad alla har för tanke med att starta förening. Vad är allas 

grundtanke?  Marie tar upp att vi måste börja konkretisera den information vi har 

samlat. 

- Viktigt att det inte blir för tung och ensam roll för stödpersonen 

- Allmänna Barnhuset bedriver ett arbete kring vårdnadstvister och umgänge. Anne 

kontaktar dem och hör om de känner till liknande arbete som vårt och/eller om de vill 

ingå/bidra. 

 



 Olika scenarier 

Vi enas om att det vore bra att konkretisera några olika scenarior på upplägg av stödet för att 

vi ska kunna konkretisera fortsatt tillvägagångssätt. Marie ska lägga upp det arbetet och har 

några förslag till nästa gång 

 

 Nästa träff 

Tisdagen den 13 februari, klockan 10.30–12.00 på femte våningen, rum 515. Fettisdagen. 

 

 

 

Anne /Marie 


