Anteckningar föräldragruppens möte 2018-08-27
Närvarande: Cecilia, Annika, Tommy, Carina, Barbro, Ia, Eva, Emely och Anne
Visar sig att vi tidigare inte presenterat oss med någon reda sedan de senaste medlemmarna kommit
in. Vi åtgärdar detta.
Utifrån att gruppmedlemmarna kommit in vid lite olika tidpunkter gör vi en snabb uppdatering om
var vi befinner oss. Arbetet inleddes för drygt ett år sedan med syfte att ta fram ett förslag på stöd till
föräldrar med placerade barn och gruppen bestod av ungefär hälften med egen erfarenhet och
hälften socialsekreterare. Redan inledningsvis hade vi en hypotes om såväl professionellt som
medmänskligt stöd. För några månader sedan delades arbetet till viss del upp; tjänstemännen
arbetade med en förslagsskrivelse till nämnden och ”brukarna” med att bilda stödförening. Utifrån
det sistnämnda har det tillkommit några personer med engagemang just för styrelsearbetet. Vad
avser det professionella stödet finns nu en skrivelse som ska presenteras i nämnden nu på torsdag.
Det fortsatta arbetet
Ia berättar att hon skrivit på föreningsstadgar under sommaren. När det gäller att starta föreningen
vore det bra om även de som inte är intresserade av att sitta i styrelsen deltar i framväxten av
föreningen. Barbro, Carina, Ia och Emely (och Tina) kommer överens om att träffas för att diskutera
föreningens innehåll. Förvaltningens kommunikatör David Bergström har i uppdrag att främja
föreningsarbete och han hjälper gärna till.
Viktigt att hela gruppen fortsätter träffas och tar del av varandras arbete. Utgångsläget är att
ansökan beviljas och i sådant fall drar det arbetet igång efter nyår. Men det finns mycket som går att
förbereda redan nu under hösten. Ett angeläget område är att planera för vad stödpersonerna
kommer att behöva för utbildning och stöd, inledningsvis och över tid.
Diskuterar ett eventuellt ytterligare studiebesök till Kph? Vi har varit på två av de tre enheterna, den
sista som är just brukarföreningen har vi inte besökt. Förslag på dagar är 9, 11, 18 eller 23 okt. Eva
erbjuder sig att kontakta föreningen och återkommer när så är gjort.
Tjänstemannaskrivelsen (vilket ord!) ska presenteras på Socialnämnden nu på torsdag. Tommy och
Anne från förvaltningen deltar och hör med Tina om hon har möjlighet.

Nästa möte
Vi bokar in 26 oktober kl 13 för att bland annat summera vårt studiebesök i Kph.
/Anne

