
:ungas perspektiv på familjehem/HVB



• en nationell ideell förening som drivs av ungdomar 

• styrelsen består av utbildade ambassadörer (+18 år) 

• KH startades 2013 som ett arvsfondsprojekt på 

Barnombudsmannan i Uppsala (BOiU)

/Allmänna Arvsfonden

Vi organiserar unga mellan 13 – 30 år. Äldre f.d. 

placerade vuxna är välkomna som medlemmar.

KNAS HEMMA ARBETAR MED:

• att sprida kunskap och ta bort gamla tabun om 

samhällsplacerade barn och unga utifrån deras egna 

perspektiv

• en rättighetsbaserad grund för att sprida kunskap om 

barnets rättigheter och delaktighet i samhällsvården

• att utbilda nya medlemmar i barnets rättigheter och stärka 

dem genom delaktighet i föreningen

• att arrangera ambassadörsutbildningar för unga (+18 år)

• att utbilda och föreläsa för Socialtjänst, familjehem, vård/skola

• att utveckla metoder för ökat barn- och ungdomsperspektiv

• att vara en röst för målgruppen barn och unga i 

samhällsvård genom att lyssna/hämta in på deras erfarenheter

KNAS HEMMA ÄR: 



DELAKTIGHET och UNGAS RÖSTER

”Stort tack för er medverkan på vår workshop senast! Det var verkligen uppskattat. 

Det blev klockren tajming också för precis innan hade vi suttit och gissat 

”hur ungdomarna vill ha det” i diverse frågor. J

Efter ert möte lade vi in en massa ”hur vill du ha det”-frågor i våra processer.”

1. Relationer

2. Tillgänglighet

Myndigheter 

och vuxna

3. Barnvänligt språk

4. På uppdrag av barnet

Brukare

5. Nätverk



Våra 
delaktighetsmetoder

En kreativ delaktighetsmetod och verktyg där olika aktörer samskapar fram 

lösningar för barnets bästa. Används på olika nivåer. 

Aktörer:

Nivå 1: Barnets/ungdomens perspektiv (tillsammans med 

Socialtjänsten)

Nivå 2: Socialtjänsten (tillsammans med kollegor) Barnperspektivet.

Nivå 3: Skola (Socialtjänsten bjuder in skolan, t. ex. nätverksmöte)

Nivå 3: BUP

Nivå 3: Familjehem, biologisk familj m.fl.

Nivå 1 – 3: Släkt/Vänner/viktiga vuxna (barnets/ungdomens fritid)

Nivå 4: Samhället/resurser (politiker, beslutsfattare och större 

sammanhang för att lösa samhällsproblem)

Jag bygger min egen familj

Utifrån barnets/ungdomens perspektiv synliggörs 

relationer, kontakter eller bristen på kontakter och 

trygga vuxna. 

Byt perspektiv



Knas hemma och våra 
ambassadörer

Kontakta Knas hemma:

Mobil: 070-8228788

Mejl: info@knashemma.se

Hemsida: www.knashemma.se

Facebook: knashemma

Twitter: @knashemma

Barnkonventionen utifrån KH

* Barnrättstorget/Almedalen

* Kommunförbundet i Västernorrland

* Regionförbundet i Kalmar m.fl

* FOu-nätverk

* Socialtjänsten - nationellt

* Familjehemsutbildningar - nationellt

* LVU-utredningen/Socialdepartementet

* Ungdomsutbyte, samarbete med Barnombudsmannen i 

Ontario/Kanada

* Allmänna Barnhuset, BO m.fl.

Samarbeten

mailto:info@knashemma.se
http://www.knashemma.se
https://www.facebook.com/knashemma
https://www.youtube.com/watch?v=40iw6pqBKe4

