Familjehem - en möjlighet att
starta positiva processer
I föreläsningen finns barnperspektivet ständigt närvarande, även om familjehemsföräldrarna står i fokus.
Familjehemsföräldrar kan liknas vid en sambandslänk mellan socialtjänsten, skola, övriga myndigheter, biologiska
föräldrarna och det placerade barnet. Genom att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv kan socialtjänsten få en
insikt i vad som är meningsfullt, begripbart och hanterbart för familjehemsföräldrar i deras interaktion med de
placerade barnen, skola, biologiska föräldrar och socialtjänsten.
När familjehemsföräldrars behov av stöd för att lyckas med placeringen synliggörs och respekteras, blir arbetet
både motiverande och funktionellt för alla berörda parter. Vilket leder till en utveckling av kvaliteten på
familjehemsvården, gör arbetet attraktivt och detta gynnar i slutändan barn och ungdomar som är i behov av
samhällets stöd.
Föreläsningen bygger på: min magisteruppsats Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten –
familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet (2011). I studien har 23 familjehemsföräldrar med
stor demografisk spridning intervjuas och detta har kopplats till lagar och aktuell nationell och internationell
forskning. Inför varje föreläsningstillfälle tar jag dessutom kontakt med familjehemsföräldrar som är aktiva för att få
deras perspektiv på hur familjehemsvården fungerar i nutid, därmed är föreläsningen ständigt aktuell.
För vem? Studenter på socionomlinjen, personal på socialtjänst, socialnämnd, politiker. Tid: 3 timmar.

Vid fem tillfällen har jag fått möjligheten att föreläsa för studenter
som gick sista terminen på socionomlinjen vid Lunds universitet.

Respons från dessa tillfällen:
”Äntligen är det någon som framför sådant
som ingen annan vågar prata om. Jag
tycker att det är oerhört bra att vi får höra
erfarenheter och åsikter från en person
som varit familjehem, du borde föreläsa
för socialtjänsten eller/och politikerna
också så dessa personer kan få en inblick
över den svårighet och problematik som
uppdraget kan innebära.”
Sveda, socionomstudent,
Lunds Universitet

”Intressant med den studie du gjort och
deras åsikter om tex. hur socialtjänsten
kan underlätta för familjehem och hur
diffusa vissa lagar kan vara.” Vad tar
du med dig från föreläsningen? ”Större
inblick i hur det är att vara familjehem.
Förbättringar som socialtjänsten kan
göra för familjehemmen.”
Louise, Socionomstudent,
Lunds Universitet

Kontakt och sociala medier:
E-post: kontakt@evalenalarsdotter.se
Web: www.evalenalarsdotter.se
Facebook: evalenalarsdotterforelasare
Twitter: @evalenalarsdotter

”Härlig och intressant föreläsning, behåll
glöden den inspirerar! Praktiska exempel
från verkligheten, egna upplevelser av hur
det fungerar. Intressant fakta från
magisteruppsatsen. Jag kommer att ta med
mig de intervjuades egna upplevelser av hur
det är att vara familjehemsförälder och deras
önskemål. Insikter om de brister som finns!
Hur jag som nyutexaminerad student kan
arbeta för ett gott samarbete med familjehemsföräldrar.”
Mari, socionomstudent, Lunds Universitet
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