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En mötesplats för jour- och familjehem!

FAMILJEHEMSENHETEN GRYNING verkar på tre orter i Västra Götaland; Göteborg, 
Vänersborg och Skövde. Genom detta utbildningsprogram vill vi förmedla kunskap 
inom olika områden som rör familjehemsvård och ge familjehemsföräldrar och social
tjänstens handläggare tillfälle till att mötas under trevliga former.
Vid heldagsarrangemang serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vid 
kvälls- och halvdagsarrangemang serveras kaffe, te och smörgås.

ANMÄLAN 
Vi vill ha in din anmälan senast 14 dagar före önskad föreläsning. Det går bra att ringa  eller 
eposta. I informationen för varje temadag framgår telefonnummer och epostadress 
till de personer som ansvarar för utbildningarna. Det är viktigt att förankra önskemålen 
om utbildning hos ansvarig handläggare i placeringskommunen då det är denna som 
står för kostnaden. 
Antalet deltagare är begränsat och anmälan är därför bindande.

KOSTNADER
Kostnad redovisas i informationen för varje temadag. Du som jour eller familjehem 
behöver kontakta din handläggare för att få din anmälan godkänd.
Har du som handläggare anmält en familj har du möjlighet att följa med utan kostnad, 
men om du uteblir utan att meddela detta debiterar vi 495 kr/person, exklusive moms.

Varmt välkomna till våra utbildningar!
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Tonåringar – hur förstår och stärker jag deras 
utveckling bäst?

•	Vad	behöver	jag	som	vuxen	göra	så	att	tonåringens	positiva	utveckling	stärks?	
• Vilka ”fallgropar” kan jag undvika?
• Hur kan vi förstå den bakomliggande psykologiska processen?

DAGENS TEMA handlar om barn som inte fått sina behov tillgodosedda under sina 
första år i livet och hur det påverkar dem senare under uppväxten. Tonåringar behöver 
frigöra sig för att bli självständiga vuxna. Hur går denna process till när tonåringen 
samtidigt har stora anknytnings och utvecklingsbehov avseende sin själv och jag
utveckling? Hur förstår jag vad min tonåring inte klarar och hur hjälper jag dem bäst? 

FÖRELÄSARE
Eva Körner är en erfaren och uppskattad föreläsare, privatpraktiserande psykolog, 
leg psykoterapeut och klinisk specialist. Hon har lång klinisk erfarenhet av psykoso
cialt arbete med barn och barnfamiljer och har under 40 år arbetat som handledare, 
konsult och utbildare med fokus på anknytning och föräldraskap. Eva har skrivit och 
publicerat boken Föräldraskapets (o)möjligheter – utredning och behandling av barn 
och relationen förälder–barn ur ett anknytningsperspektiv (2005). Hon är verksam vid 
Psykologi Aveny i Göteborg. 

TID OCH PLATS 
Göteborg: lördag 10 mars 2018 kl. 10.0016.00, Scandic Opalen. 
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Lunch och eftermiddagsfika ingår i priset.

KOSTNAD 
1 450 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN 
Göteborg: Stefan Larsson 031–40 54 30, stefan.larsson@gryning.se 
Anmälan senast fredag 23 februari.
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Familjehemsföräldern – en hjälte!

•	 Så	lyfter	vi	våra	barn	tillsammans
•	Utforska	energin	i	våra	drömmar	om	framtiden
•	Vikten	av	att	få	människor	att	förstå	hur	viktigt	förebildskap	är

DAGENS TEMA handlar om att skapa energi, förändringsvilja och hopp. Många gånger 
utgår vi från vilka problem vi ska försöka komma tillrätta med. Mats hjälper oss att 
fundera över vilka positiva effekter vårt engagemang har, både för barnen vi möter men 
också för oss själva. Att möta andras ungar, leva, förändras och växa tillsammans är 
en röd tråd som gått igenom hela Mats yrkesliv. Han har mött många ungdomar med 
stor problematik men ikväll fokuserar vi på kraften i våra drömmar om framtiden. 

FÖRELÄSARE
Mats Barre, 59 år med två vuxna barn som växt upp i medlevarskap på HVBhem. 
Han har en bakgrund som lärare, behandlare och regissör. Har varit föreståndare 
för  Hassela Gotland under många år och under en period föreståndare för Hassela 
Australia. Mats har utformat, undervisat och handlett i ledarskapsutbildningar såväl 
pedagogiskt, socialt som idrottsligt Han är en van föreläsare och har fortfarande kvar 
uppdrag som ungdomsbehandlare.

TID OCH PLATS 
Vänersborg: torsdag 12 april 2018 kl. 18.0021.00, Kungsgatan 7, 2:a vån, Vänersborg. 
Kaffe och smörgås serveras i pausen.

KOSTNAD 
780 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN 
Vänersborg: Karin Sahlin Ringstedt 0521–57 57 91, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se 
Anmälan senast onsdag 28 mars 2018.
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Flickan, Mamman och Demonerna

•	 Filmvisning,	filmatisering	av	Suzanne	Ostens	bok	
•	 Föreläsning	om	att	växa	upp	som	barn	till	förälder	med	psykossjukdomar

”När jag var barn var det ingen som förstod vad jag var med om. Allra minst jag själv. 
Bakgrunden till den här historien är min egen. Jag växte upp tillsammans med en mamma 
som led av schizofreni. Som barn hade det hjälpt mig att veta att jag inte var ensam och 
att det finns lösningar. Men hur berättar man den här historien för barn?” Suzanne Osten

DAGENS TEMA är ett försök att beskriva hur barnet upplever att leva med en psykos
sjuk förälder. Vad är psykossjukdomar t.ex. schizofreni? Med utgångspunkt från filmen 
Flickan, Mamman och Demonerna, samt från ett föredrag kommer förståelsen för dessa 
barn öka. Hur kan de som finns kring dessa barn och familjer stötta dem på bästa sätt?

FÖRELÄSARE
Suzanne Osten är en svensk dramatiker, regissör, författare samt tidigare teaterchef och 
professor. Hon är en av de ledande pionjärerna inom utvecklingen av teater för barn 
och unga, med stor uppmärksamhet internationellt. 1998 skrev hon boken Flickan, 
Mamman och Soporna där hon förvandlade sin mammas sjukdom till en demon. Boken 
dramatiserades senare av Erik Uddenberg och regisserades av Suzanne själv. 2016 kom 
den som film med titeln Flickan, Mamman och Demonerna.
Åsa Konradsson Geuken är schizofrenforskare vid Uppsala universitet. Hon är nära 
anhörig till en person som drabbats av schizofreni vilket drivit henne att förstå mer 
om sjukdomen. Hon har medverkat i TVprogrammet Djävulsdansen.

TID OCH PLATS 
Göteborg: lördag 28 april 2018 kl. 10.0016.00 Scandic Opalen. 
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Lunch ingår.

KOSTNAD 
Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras i samarbete med Schizofreniförbundet. 
Förbundet har fått pengar av Arvsfonden för att utbilda olika personer som i sina 
uppdrag möter dysfunktionella familjer med minderåriga barn.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
Göteborg: Stefan Larsson 031–40 54 30, 
 stefan.larsson@gryning.se 
Anmälan senast fredag 13 april. 
Deltagarantalet är begränsat.

En föreläsning i samarbete med Schizofreniförbundet.
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Att	hjälpa	den	som	hjälper	–	om	sekundär	
traumatisering	och	självmedkänsla	
hos jour- och familjehem men även hos socialarbetare

•	Att	utsättas	för	andras	smärtsamma	upplevelser	kan	påverka	ditt	egna	psykiska	
välmående och hälsa

•	Hur	skyddar	du	dig	mot	alltför	svåra	känslor	så	att	du	orkar	stå	kvar?

DAGENS TEMA syftar till att belysa sekundär traumatisering ur flera olika aspekter 
och beskriva olika strategier för dig att skydda din egen hälsa. En av de viktigaste 
skyddsfaktorerna handlar om det vi benämner som förmåga till självmedkänsla, en 
form av skydd mot att invaderas av den andres traumatiska upplevelser. Att arbeta med 
människor som bär på svåra känslomässiga upplevelser/erfarenheter kan på olika sätt 
vara en mycket krävande uppgift. Hur går det att undvika att jagets skyddande hud, 
gränsen mellan mitt inre och det yttre, perforeras? Den här föreläsningen handlar om 
hur du kan skydda dig mot alltför svåra känslor och orka stå kvar. 

FÖRELÄSARE
Annicka Lang har över 20 års erfarenhet av institutions och familjehemsvård samt 
migrationsrelaterade frågor och är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare. Annicka 
är leg psykolog med vidareutbildning inom kris och trauma, hon är verksam inom 
Empatea och doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Lin
köpings universitet. 

TID OCH PLATS 
Göteborg: lördag 22 september 2018 kl. 10.0016.00, Scandic Opalen. 
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Lunch och eftermiddagsfika ingår i priset.

KOSTNAD 
1 450 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
Göteborg: Stefan Larsson 031–40 54 30,  stefan.larsson@gryning.se 
Anmälan senast fredag 7 september.
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Hur	kan	det	vara	för	ensamkommande	barn	att	komma	
till	Sverige?

• Hur blir mötet mellan kulturen från hemlandet och Sverige?
•	Hur	kan	det	vara	att	ha	kommit	ensam	som	barn	från	annat	land	och	inte	veta	om	

man får stanna?
•	Vad	är	bra	med	att	bo	i	familjehem?
• Vilket uppdrag har en god man och vad kan det innebära?

DAGENS TEMA utgår från samtal med ensamkommande ungdomar som kommit till 
Sverige. Olika perspektiv diskuteras utifrån frågeställningen hur det är att komma till 
Sverige från ett annat land och från en annan kultur. Vilka förväntningar som ung
domarna hade och har och om hur det är att leva i Sverige. Inledningsvis blir det en 
orientering om dagsläget och information från Eva Dahlstrand, god man.

FÖRELÄSARE
Madeleine Bremell, enhetschef på ett av Grynings boende för ensamkommande barn. 
Madeleine är socialpedagog och har under 20 års tid arbetat med ungdomar på HVB
hem. Sedan flera år tillbaka har hon arbetat som chef i olika positioner inom verksam
hetsområdet Ensamkommande barn inom Gryning. 
Eva Dahlstrand, god man på heltid och särskild förordnad vårdnadshavare åt ensam
kommande flyktingbarn. Hon utbildar nya blivande gode män, personal från social-
tjänsten, boendepersonal och övriga grupper som behöver få information om vad 
uppdraget som god man innebär.
Ungdomar som flytt till Sverige och som har olika erfarenheter av det svenska samhället. 

TID OCH PLATS 
Göteborg: torsdag 11 oktober 2018 kl. 18.0021.00, Anders Personsgatan 14 i Gårda. 
Kaffe och smörgås serveras i pausen.

KOSTNAD 
780 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN 
Göteborg: Stefan Larsson 031–40 54 30,  stefan.larsson@gryning.se 
Anmälan senast onsdag 26 september 2018.
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Flickan, Mamman och Demonerna

•	 Filmvisning,	filmatisering	av	Suzanne	Ostens	bok	
•	 Föreläsning	om	att	växa	upp	som	barn	till	förälder	med	psykossjukdomar.

”När jag var barn var det ingen som förstod vad jag var med om. Allra minst jag själv. 
Bakgrunden till den här historien är min egen. Jag växte upp tillsammans med en mamma 
som led av schizofreni. Som barn hade det hjälpt mig att veta att jag inte var ensam och 
att det finns lösningar. Men hur berättar man den här historien för barn?” Suzanne Osten

DAGENS TEMA är ett försök att beskriva hur barnet upplever att leva med en psykos
sjuk förälder. Vad är psykossjukdomar t.ex. schizofreni? Med utgångspunkt från filmen 
Flickan, Mamman och Demonerna, samt från ett föredrag kommer förståelsen för dessa 
barn öka. Hur kan de som finns kring dessa barn och familjer stötta dem på bästa sätt?

FÖRELÄSARE
Suzanne Osten är en svensk dramatiker, regissör, författare samt tidigare teaterchef och 
professor. Hon är en av de ledande pionjärerna inom utvecklingen av teater för barn 
och unga, med stor uppmärksamhet internationellt. 1998 skrev hon boken Flickan, 
Mamman och Soporna där hon förvandlade sin mammas sjukdom till en demon. Boken 
dramatiserades senare av Erik Uddenberg och regisserades av Suzanne själv. 2016 kom 
den som film med titeln Flickan, Mamman och Demonerna.
Åsa Konradsson Geuken är schizofrenforskare vid Uppsala universitet. Hon är nära 
anhörig till en person som drabbats av schizofreni vilket drivit henne att förstå mer 
om sjukdomen. Hon har medverkat i TVprogrammet Djävulsdansen.

TID OCH PLATS 
Skövde: torsdag 25 oktober 2018 kl. 10.0016.00 Scandic Billingen (vid stationen).
Kaffe och smörgås serveras från 09.30. Lunch ingår.

KOSTNAD 
Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras i samarbete med Schizofreniförbundet. 
Förbundet har fått pengar av Arvsfonden för att utbilda olika personer som i sina 
uppdrag möter dysfunktionella familjer med minderåriga barn.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
Skövde: Annika Ehrngren 050038 18 42, 
annika.ehrngren@gryning.se 
Anmälan senast torsdag 11 oktober 2018. 
Deltagarantalet är begränsat.

En föreläsning i samarbete med Schizofreniförbundet.
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Grundutbildning för jour- och familjehem – 
Ett	hem	att	växa	i	

ATT VARA FAMILJEHEM är en en tuff och utmanande uppgift som också är mycket 
berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant 
utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen 
framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för 
dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Vi anordnar grundutbildning för jour och familjehem med utgångspunkt från Social
styrelsens studiematerial ”Ett hem att växa i” med följande innehåll:
• Familjehemsvården och barnen 
• Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus 
• Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
• Att hantera kriser, separationer och förluster
• Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
• Barns hälsa och skolgång
• Samspel och gränssättning
• Vardagen i familjehemmet

MÅLGRUPP 
Denna utbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem/jourhem, 
men kan också vara värdefull även om man hunnit skaffa sig lite erfarenhet som fa
miljehem.

UTBILDNINGSLEDARE
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter tillsammans med erfarna 
familjehemsföräldrar.

TID OCH PLATS 
Grundutbildningen hålls regelbundet i Göteborg, Skövde och i Vänersborg.

KOSTNAD 
4 300 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN 
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle:
Göteborg: Stefan Larsson, 031–40 54 30,  stefan.larsson@gryning.se
Skövde: Pernilla Ekström, 0500–38 18 43, pernilla.ekstrom@gryning.se 
Vänersborg: AnnMarie Wadenbo, 0521–57 57 90, annmarie.wadenbo@gryning.se 
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Grupphandledning 
för jour- och familjehem

FAMILJEHEMSENHETEN inom Gryning arrangerar processhandledning i grupp för 
jour- och familjehemsföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna, 
cirka 20 st, träffas regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare 
med bred kunskap om såväl barns utveckling som socialtjänstens och familjehemmens 
villkor. Vi erbjuder även grupphandledning för jour och familjehemsföräldrar som tar 
emot ensamkommande flyktingbarn.

Handledningen erbjuder möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget 
väcker tillsammans med andra jour och familjehemsföräldrar. Den ger också en ökad 
kunskap och förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belyser sam
spelet mellan familjehem, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare.

Är du som jour och familjehemsförälder intresserad av att delta i en handlednings
grupp kontaktar du den socialsekreterare eller familjehemssekreterare som ansvarar 
för placeringen.

KOSTNAD 
490 kr/timme och person exkl moms.

Vill du veta mer får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning:

Göteborg Vänersborg Skaraborg
Pernilla Martineau Hall Karin Sahlin Ringstedt Pernilla Ekström
031–40 54 53 0521–57 57 91 0500–38  18 43
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Vad är Gryning?

GRYNING VÅRD ägs gemensamt av kommunerna i Västra Götalands län och är ett 
icke vinstdrivande vårdbolag. Med utgångspunkt från kommunernas behov utvecklar 
vi  Grynings verksamhet. Bolagets medel används för ständig verksamhetsutveckling. 
 Gryning är ett av landets största bolag inom HVB med cirka 500 anställda och erbjuder 
ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer samt för 
unga och vuxna missbrukare. Gryning driver behandlingshem, familjehem, jourhem 
och  öppenvårdsverksamheter och har ett 40tal verksamheter belägna inom Västra 
Götalands län. 

GRYNINGS FAMILJEHEMSENHET, som har kontor i Vänersborg, Göteborg och Skövde, 
arrangerar utbildningar och grupphandledning för jour och familjehem. Utbildningarna 
har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt. Verksam
heten erbjuder även grundutbildning för jour och familjehem. Därutöver erbjuder vi 
utbildningar för familjehemssekreterare i att utbilda och utreda jour och familjehem.

FAMILJEHEMSENHETEN har konsulentstödda familjehem och jourhem knutna till sina 
respektive kontor över hela Västra Götaland. De konsulentstödda familjehemmen har lång 
erfarenhet, personlig trygghet, tid och tålamod för att kunna ta emot vårdkrävande barn 
och ungdomar. De erbjuds utvecklingsinsatser i form av utbildning, handledning i grupp, 
möjlighet till avlastning samt stöd genom hög tillgänglighet av familjehemskonsulenterna. 
För att främja erfarenhetsutbytet mellan de konsulentstödda familjehemmen genomförs 
också gemensamma möten och sociala aktiviteter. Vi har tillgång till specialpedagogisk 
och psykologisk kompetens i verksamheten. 

Läs mer på www.gryning.se
Följ oss på www.facebook.com/gryningfamiljehem/ 

BESÖK: Kålltorpsgatan 2, Göteborg
POST: Box 5154, 402 26 Göteborg 

TEL: 031–703 39 50 • FAX: 031–703 73 49
www.gryning.se


