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En mötesplats för jour- och familjehem!
GRYNING ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB och öppenvård
för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd,
insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende.
FAMILJEHEMSENHETEN 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 jour- och familjehemsföräldrar samt socialtjänstens handläggare
tillfälle till att mötas under trevliga former.
Vid heldagsarrangemang serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vid kvällsoch halvdagsarrangemang serveras kaffe, te och smörgås.
ANMÄLAN
Vi vill ha in din anmälan senast 30 dagar före önskad föreläsning. 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 595 kr/person, exklusive moms.
Varmt välkomna till våra utbildningar!
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Mentaliseringsbaserat arbete inom familjehemsvården
• Öka mentaliseringsförmågan och minska föräldrastressen
• Ett mentaliserande tillstånd innebär att komma in i en relation med
nyfikenhet och med respekt för den andres mentala tillstånd
• Hur vill du att ditt barn ska se dig som förälder?
DAGENS TEMA
Mentaliseringsförmågan är inte en medfödd förmåga utan utvecklas i våra nära relationer.
Trygg anknytning underlättar mentaliseringsförmågans utveckling. Barn som varit utsatta för
otrygghet, försummelse eller övergrepp har ofta en sviktande förmåga till mentalisering. De
kan också ge förvirrade ledtrådar till vad de behöver och misstolka familjehemsföräldrars
intentioner. Familjehem kan behöva stöd och handledning för att orka härbärgera, förstå
och mentalisera för att på bästa sätt etablera och upprätthålla en god relation med
barnet/ungdomen. Genom detta arbete kan också barnen få hjälp med att utveckla en mer
stabil mentaliseringsförmåga.
Inom familjehemsvården är oplanerat avslutade placeringar ett stort problem. Att stärka
relationen mellan barn/ungdomar och familjehemsföräldrar kan vara en viktig del i att
förhindra sammanbrott i placeringar.
FÖRELÄSARE
Anna-Karin Åkerman är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med drygt 25 års
erfarenhet i yrket. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och föräldrar som
på olika sätt är aktuella inom socialtjänsten, främst inom familjehemsvården. Anna-Karin har
också arbetat en hel del med handledning och undervisning i olika sammanhang och har
uppdrag som föreläsare och handledare inom olika utbildningar vid Linköpings universitet.
Hon är också doktorand och arbetar med en avhandling om effekter av relationsfokuserad
familjehemsvård.
TID OCH PLATS
Göteborg: lördag 12 mars 2022 kl. 10:00-16:00, Ullevi konferens, Paradentrén, mittemot
brandstationen i Gårda.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. Lunch och eftermiddagsfika ingår också i priset.
KOSTNAD
1 590 kr/person, exklusive moms.
ANMÄLAN
Stefan Larsson stefan.larsson@gryning.se
Anmälan senast 30 dagar innan föreläsning.
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Sexuell hälsa, identitet och normmedvetenhet
• Hur kan vi förstå och hur kan vi hjälpa de ungdomar som behöver hjälp
med sin sexuella hälsa?
• Samhället utvecklas i snabb takt och ungdomar lever i en period då
mycket händer i den sexuella utvecklingen. Hur kan jag hjälpa dem att
navigera i detta?
• Ungdomar önskar konkret information och ett jämställt bemötande. Hur
kan jag och min partner hjälpa dem att utvecklas i en positiv riktning?
DAGENS TEMA Föreläsningen ger dig ökad förståelse och bättre förutsättningar att möta
ungdomar som funderar kring sin könsidentitet eller som identifierar sig som transpersoner.
Föreläsningen förmedlar kunskap om att aktivt och medvetet främja alla ungdomars lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön samt att motverka traditionella könsmönster.
Många normer och förutsättningar vi har vuxit upp med har förändrats över tid. Begränsade
normer kan exkludera vissa grupper och är uttryck för bakomliggande förtryckande
strukturer. Många ungdomar som funderar på sin könsidentitet och som identifierar sig som
HBTQ-personer upplever i högre grad psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än
heterosexuella cis-personer. Bemötandet från vuxenvärlden gör stor skillnad.
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en del av den allmänna hälsan.
Kunskapen bör kopplas samman med de mänskliga rättigheterna. Hur kan vi se till att unga
människor kan tillgodose sig sina rättigheter? Under föreläsningen kommer vi beröra teman
som prevention, vård och behandling kopplat till sexualitet och reproduktion och till rätten
att själv bestämma över sin kropp, könsidentitet samt hur, när och om man vill ha sex.
FÖRELÄSARE Johanna Franzén är socionom och arbetar som behandlingshandläggare på
Hagens behandlingshem inom Gryning. Hagen överhuset, tar emot ungdomar mellan 14-18
år och erbjuder heldygnsomsorg. Johanna har tidigare utbildat inom
normkritik/normmedvetenhet och SRHR -frågor inom Gryning. Johanna har arbetat med
barn och ungdomar på institution under tio års tid.
TID OCH PLATS
Skövde: onsdag 30 mars 2022 kl. 18:00-21:00, Skövde Kulturhus, Fredsgatan 4.
Vänersborg: onsdag 28 september 2022 kl. 18:00-21:00, Kungsgatan 7, Grynings lokaler.
Göteborg: onsdag 26 oktober 2022 kl. 18:00-21:00, Iskällareliden 6, Grynings lokaler.
Kaffe och smörgås serveras under kvällen och ingår i priset.
KOSTNAD
860 kr/person, exklusive moms.
ANMÄLAN Stefan Larsson stefan.larsson@gryning.se
Anmälan senast 30 dagar innan föreläsning.
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Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra
• Har du rört vid någon idag?
• Beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss lyckligare, mer
samarbetsvilliga och generösa.
• Hur kan jour-och familjehem hjälpa barn och ungdomar genom
beröring?
DAGENS TEMA
Beröring är livsviktigt för människor. Barn som inte får närhet som små kommer att få ett
outvecklat nervsystem och kan få leva ett liv med känslomässiga problem. Men beröring
angår även oss som vuxna, varje dag. I den här föreläsningen får du veta hur beröring
påverkar dig och dina relationer genom hela livet.
Våra hjärnor är konstruerade på det finurliga viset att vi söker oss till de sociala relationerna.
När vår tanke vandrar och vi frigör oss från problemlösningen ägnar vår hjärna sig åt de
sociala tankarna. Vad får det då för konsekvenser att vi lever allt mer i ensamhet? Vad får
den digitala utvecklingen för konsekvenser för våra utpräglat sociala hjärnor?
FÖRELÄSARE
Helena Backlund Wasling är forskare i neurovetenskap, författare och föreläsare med ett
speciellt fokus på den mänskliga hjärnan och de neuronala och psykologiska mekanismerna
för beröring och sociala interaktioner. Hon har vunnit priser för sin presentation av
populärvetenskap och är en mycket uppskattad föreläsare med erfarenhet från TEDx,
Hjärndagen med mera. Hon har bl.a. gett ut boken ”Närmare”.

TID OCH PLATS
Göteborg: Onsdag 27 april 2022 kl. 18:00-21:00, Iskällareliden 6, Grynings lokaler
Kaffe och smörgås serveras under kvällen och ingår i priset.
KOSTNAD
860 kr/person, exklusive moms.
ANMÄLAN
Stefan Larsson stefan.larsson@gryning.se
Anmälan senast 30 dagar innan föreläsningen.
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Mitt barn på nätet - det föräldrafria nätet
• Vett och etikett på nätet
• Hur lever barnen på nätet, fallgropar och risker.
DAGENS TEMA syftar till att öka vår kunskap om våra ungdomars tillvaro på nätet.
Tonen i den konversation som bedrivs på nätet mellan våra ungdomar kan vara hård, för att
inte säga kränkande. Och idag kommer många i kontakt med porr långt innan de vet vad ett
sexliv innebär.
Maria Dufva formulerar även varför vi behöver lära oss mer om våra barns verklighet på
nätet på följande sätt:
"De allra flesta föräldrar är väldigt intresserade av sina barn, men på nätet lever de ändå
oftast föräldrafritt. Vi lämnar inte våra barn ensamma på en nattklubb eller en
finlandskryssning. Men varje dygn lämnas tusentals barn ensamma i olika chattrum på näten
med samma klientel som finns i baren"
FÖRELÄSARE Maria Dufva har lång erfarenhet som kriminolog. Hon är också flitigt anlitad
som föreläsare och syns även i tv där hon regelbundet anlitas för att kommentera händelser
som rör barns säkerhet på nätet. Hon har gett ut fem böcker; bl.a. "Värsta, bästa nätet",
"Mitt barn på nätet" och ”Värsta bästa svårsnacket: om porr, sex & samtycke”

TID OCH PLATS
Göteborg: Lördag 8 oktober 2022 kl. 10:00-16:00, Ullevi konferens, Paradentrén, mittemot
brandstationen i Gårda.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. Lunch och eftermiddagsfika ingår också i priset.
KOSTNAD
1 590 kr/person, exklusive moms.
ANMÄLAN
Stefan Larsson: stefan.larsson@gryning.se
Anmälan senast 30 dagar innan föreläsningen.
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Grundutbildning för jour- och familjehem –
Ett hem att växa i
ATT VARA FAMILJEHEM är 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
Socialstyrelsens 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 familjehem.
UTBILDNINGSLEDARE
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter tillsammans med erfarna
familjehemsföräldrar.
TID OCH PLATS
Grundutbildningen hålls regelbundet i Göteborg, Vänersborg och Skövde.
Årets första kurs är i Vänersborg under mars och april, anmälan till den omgången:
jessica.larsson@gryning.se
KOSTNAD
4 980 kr/person, exklusive moms.
ANMÄLAN
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle: stefan.larsson@gryning.se
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Grynings föreläsningar på nätet – kostnadsfria för
socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter.
Sedan 2020 sänder Gryning regelbundet digitala föreläsningar via Youtube. Dessa har blivit
mycket uppskattade av både socialtjänst och jour- och familjehem.
Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter. De
flesta föreläsningarna ligger kvar ett par dagar efter sändning.
Under våren kommer följande föreläsningar att ges:
•
•
•

Hedersrelaterat våld och förtryck
Efter våldet – stöd i föräldraskapet
Vad säger forskningen? – Bl.a. med erfarenheter från forskningsprojektet Förälder på
avstånd.

Se gryning.se/utbildningar för aktuella ämnen och datum.
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Vad är Gryning?
GRYNING 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 30-tal verksamheter belägna inom Västra Götalands län.
GRYNINGS FAMILJEHEMSENHET arrangerar utbildningar för jour- och familjehem.
Utbildningarna har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt.
Verksamheten erbjuder även grundutbildning för jour- och familjehem. Därutöver erbjuder
vi bl.a. utbildningar för familjehemssekreterare i att utreda och utbilda jour- och familjehem
(traditionella Kälvesten och Ett hem att växa i).
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.
Läs mer på www.gryning.se Följ oss på www.facebook.com/gryningfamiljehem/
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Kontaktpersoner vid Familjehemsenheten
GÖTEBORG
Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg
Jourhem
Veronica Anglesjö Nielsen, 0703-21 21 86, veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se
Liselott Thoss, 0703-20 56 65, liselott.thoss@gryning.se
Sofia Eriksson, 0735-58 28 04, sofia.eriksson@gryning.se
Familjehem
Pernilla Martineau Hall, 0706-14 35 98, pernilla.martineau.hall@gryning.se
Carina Hammarström, 0706-14 33 22, carina.hammarstrom@gryning.se
Anette Landström, 0704-36 57 46, anette.landstrom@gryning.se

VÄNERSBORG/SKÖVDE
Kungsgatan 7, 462 33 Vänersborg
Jourhem
Marie Warås, 0737-48 03 85, marie.waras@gryning.se
Catharina Karlsson, 0709-59 90 93, catharina.karlsson@gryning.se (fr.o.m. 1 maj 2022)
Stefan Larsson, 0705-14 55 06, stefan.larsson@gryning.se
Familjehem
Karin Fransson, 0708-48 72 42, karin.fransson@gryning.se
Jessica Larsson, 0735-58 28 05, jessica.larsson@gryning.se

Enhetschef
Tord Karlsson, 0706-85 71 21, tord.karlsson@gryning.se
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Grynings föreläsningar på nätet – kostnadsfria för
socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter.
Sedan 2020 sänder Gryning regelbundet digitala föreläsningar via Youtube. Dessa har blivit
mycket uppskattade av både socialtjänst och jour- och familjehem.
Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter. De
flesta föreläsningarna ligger kvar ett par dagar efter sändning.
Under våren kommer följande föreläsningar att ges:
•
•
•

Hedersrelaterat våld och förtryck
Efter våldet – stöd i föräldraskapet
Vad säger forskningen? – Bl.a. med erfarenheter från forskningsprojektet Förälder på
avstånd.

Se gryning.se/utbildningar för aktuella ämnen och datum.
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Om Familjehemsenhetens huvuduppgift
GRYNING 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 30-tal verksamheter belägna inom Västra Götalands län.
GRYNINGS FAMILJEHEMSENHET arrangerar utbildningar för jour- och familjehem.
Utbildningarna har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt.
Verksamheten erbjuder även grundutbildning för jour- och familjehem. Därutöver erbjuder
vi bland annat utbildningar för familjehemssekreterare i att utreda och utbilda jour- och
familjehem (traditionella Kälvesten och Ett hem att växa i).
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.
FAMILJEHEMSENHETENS HUVUDUPPGIFT är att som ett komplement till och i samarbete
med kommunernas familjehemsvård erbjuda kvalificerade insatser.
Detta gör vi genom att
- rekrytera och tillhandahålla jour- och familjehem som genom konsulentstöd,
handledning, utbildning, grupptillhörighet och kontinuitet, ges förutsättningar att ge
god vård och omsorg till placerade barn.
-

erbjuda kompetenshöjande insatser i form av utbildning till kommunernas jour- och
familjehem.

-

samt utgöra ett kunskapscentrum inom familjehemsvården genom att erbjuda
utbildningar och deltagande i nätverksmöten för socialtjänsten.

Läs mer på www.gryning.se
Följ oss på www.facebook.com/gryningfamiljehem/
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UTBILDNINGAR
Att utreda familjehem – enligt Kälvestenmodellen
Familjehemsenheten erbjuder sedan flera år utbildning i att utreda jour- och familjehem
enligt Kälvestenmodellen. Tidigare har Solvej Abrahamsson arrangerat liknande utbildningar
och hon fanns med i förberedelserna för den här utbildningen. Solvej samverkade under
många år med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med
Anna-Lisa flera gånger. Från 2022 kommer vi att använda av oss en reviderad version av
intervjuformuläret i utbildningen. Solvej har i decennier utbildat och tolkat enligt
Kälvestenmodellen och vi på Gryning är stolta över att föra kunskapstraditionen vidare.
OM KÄLVESTENMODELLEN
Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning
utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken
”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra
familjehemsutredningar. Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och
analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken grundas i en mängd
forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på
Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter
att arrangera detta. Gryning erbjuder utbildningen på begäran från flera kommuner.
INNEHÅLL
Intervjumetodens bakgrund, genomgång av intervjuformuläret och dess uppbyggnad,
genomförandet av intervjun, att intervjua och bli intervjuad, intervjumetodens teoretiska
utgångspunkter, tankar om samtalskonst, förberedelser för egen intervju, tolkning samt
förberedelser för återkopplingen.
UPPLÄGG
Kurserna hålls en gång per termin, två inledande heldagar med teori och sedan två heldagar
för gemensam intervjufördjupning (tolkning). Dessutom krävs tid för inläsning av litteratur
samt att kursdeltagarna tillsammans med en kollega/kursare skall genomföra en
familjehemsutredning innefattande hembesök, intervju, tolkning och återföring. Vi
rekommenderar att utredningen görs under de veckorna som är mellan tillfälle två och tre.
UTBILDNINGSLEDARE
Veronica Anglesjö Nielsen och Stefan Larsson.
TID OCH PLATS
Utbildningen hålls i Grynings lokaler på Iskällareliden 6 i Göteborg 5-6 april (teoridagar) och
3-4 maj (tolkningstillfällen). Tid och plats för hösten är ännu inte bestämt.
KOSTNAD
16 550 kr/person, exklusive moms
ANMÄLAN
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle:
Stefan Larsson, 0705-14 55 06, stefan.larsson@gryning.se
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Utbildning av familjehemsutbildare i ”Ett hem att växa i”
VAD ÄR ETT HEM ATT VÄXA I?
Socialstyrelsen har tagit fram ett material för grundutbildning av jour- och familjehem.
Materialet består av en bok till familjehemmen och en studiehandledning till utbildarna.
Materialet har tagits fram i samverkan med forskare och praktiker och utgår från kunskaper
om vad familjehem behöver. Erfarenheter från både barn och familjehem har tagits till vara.
Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar, möjligheter till diskussioner och
erfarenhetsutbyte samt konkreta råd och tips till familjehemmen.
INNEHÅLL
Målsättningen är att familjehemsutbildarna efter genomgången utbildning ska ha tillägnat
sig:
• Sakinnehållet i de åtta avsnitten i familjehemmets bok ”Ett hem att växa i”
• Utbildningsprogrammets olika delar utifrån studiehandledningen
• Grundläggande kunskap om vuxenpedagogik, grupprocesser mm och kompetens att
genomföra utbildningen
UPPLÄGG
Utbildningen till familjehemsutbildare omfattar 2 + 1 dag. Den syftar till att ge de
grundläggande kunskaper som behövs för att kunna genomföra en grundutbildning av jouroch familjehem utifrån ovanstående utbildningsmaterial. Utgångspunkten är
kunskapsunderlaget i familjehemmens bok och studiehandledningen för kursledare.
Materialet beställs/laddas ned på socialstyrelsens hemsida av deltagarna själva. Kursen
bygger på att kursdeltagarna läst in materialet före kursstart. Tid behöver avsättas för att
arbeta med en hemuppgift mellan andra och tredje utbildningsdagen.

UTBILDNINGSLEDARE
Pernilla Martineau Hall och Stefan Larsson
TID OCH PLATS
Ingen ny kurs planerad till våren 2022, hör gärna av er om ni är intresserade så ser vi var i
Västra Götaland det är lämpligast att starta nästa omgång.
KOSTNAD
8 900 kr/person, exklusive moms. Lunch och fika ingår i priset.
ANMÄLAN
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle: stefan.larsson@gryning.se
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Tolkning/fördjupning av Kälvestensutredning
Familjehemsenheten har fyra familjehemskonsulenter som är utbildade och erfarna i att
fördjupa/tolka Kälvestensutredningar. I Kälvestenmodellen är fördjupningen en viktig del i
utredningsprocessen. Enligt de ursprungliga intentionerna ska fördjupningen göras av en
person med särskild utbildning i att fördjupa Kälvestensintervjuer. Personen bör vara
oberoende av intervjuarnas organisation och därmed inte känslomässigt involverad i
ärendet.
Den som fördjupar/tolkar ställer frågor, söker förtydliganden och ger feedback på sådant
som oroar eller förbryllar dem som genomfört intervjuerna. Hen lyssnar, åskådliggör och
analyserar samspelet i familjerelationerna genom att fokusera på tregenerationsperspektivet, samspel, relationer, känslomässigt överskott, personlig mognad i
förhållande till egna behov, förmåga till mentalisering och samverkan. Familjens styrkor och
utmaningar inför eventuellt kommande uppdrag som familjehem belyses.
Vid fördjupningstillfället är själva analysen av intervjun i fokus med det ger också
intervjuarna möjlighet att förbereda återföringen till den intervjuade familjen. Ofta handlar
det om att klarlägga vilka följdfrågor som kan behöva ställas och hur.
TID OCH PLATS
På respektive lokalkontor eller via Teams. Fördjupningen tar ca 3 timmar.
KOSTNAD
4 310 kr/tillfälle, exklusive moms.
KONTAKT
veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se
pernilla.martineau.hall@gryning.se
stefan.larsson@gryning.se
anette.landstrom@gryning.se

0703-21 21 86
0706-14 35 98
0705-14 55 06
0704-36 57 46
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Konsulttjänster
Familjehemsenheten erbjuder konsulttjänster inom familjehemsvårdens område till exempel
vid tillfälliga arbetstoppar i kommunen eller vid särskilda tillfällen.
Konsultuppdrag från kommunen kan till exempel innebära
- utredning av blivande jour- och familjehem exempelvis nätverkshem
- tillfälligt konsulentstöd till kommunens egna jour- och familjehem som behöver
särskilt stöd under en begränsad period eller vid ett särskilt tillfälle

Övrigt
Inom Gryning kan vi även erbjuda:
- Konsultation/rådgivning
- Umgängeslokaler och umgängesstöd
- Skräddarsydda saminsatser vid stora behov inom familjehemsvården
KONTAKT
Ni är välkomna att kontakta något av våra kontor i Göteborg och Vänersborg/Skövde;
se sidan med kontaktuppgifter.
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Nätverksmöten för er som arbetar inom familjehemsvård
Sedan många år har vi fått förmånen att hålla i och/eller delta i olika nätverksmöten inom
familjehemsvårdens områden. I första hand har detta varit i GR-området och i Skaraborg. Nu
har vi en förhoppning om att kunna arrangera nätverksmöten på fler platser i Västra
Götaland.
Att ge möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte ser vi som en viktig uppgift för
kommunägda Gryning; att vi hamnar i dialog med socialtjänstens personal som arbetar med
familjehemsvård. Vi vet att jour- och familjehem uppskattar och utvecklas av att delta i
erfarenhetsutbyten och vi tänker att det samma gäller för alla.
Under pandemin har det av förklarliga skäl sett väldigt annorlunda ut men under 2022
hoppas vi kunna komma igång med nätverksmöten igen.
NÄTVERKSMÖTEN VÅREN 2022
Hittills har vi bokat in ett möte i Skaraborg i maj. Om ni i er kommun har förslag på upplägg
och innehåll för andra orter och nätverk är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Kontakt: stefan.larsson@gryning.se

