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Inbjudan till utbildningsdag  
 

Stockholm 18/11 2016 
 

Välkommen till en dag där du får veta mer om, samt pröva på det nya 

metodmaterialet - ett material för arbete med 
livsstilsfrågor på familjecentralen 

 
Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper på familjecentralen, till hela team eller enskilda 
medarbetare. 

Plats Alma Folkhögskola, Buteljgatan 6, Stockholm  
(ca 700m från T-station Liljeholmen) 

Datum fredag 18 november 2016 
Tid 9.00 – 16.00 
Kostnad Kostnadsfritt (fika på fm och em ingår men deltagarna står 

själva för resor, lunch och ev. andra omkostnader) 
Anmälan Med uppgifter om namn, e-post, ev. telnr skicks till: 

bo.brantefors@telia.com senast måndag 14/11 
 
Projektledarna för framtagandet av materialet, Åsa Ranung och Bosse Brantefors, 
håller i dagen. 
 

 
 
Materialet innehåller 4 olika steg som syftar till att teamet på FC: 

• Fattar medvetna beslut i sitt arbete med livsstilsfrågor 
• Vet vad som påverkar den/de livsstilsfrågor som är i fokus för insatsen 
• Vet vilken målgrupp som är viktigast att rikta sig mot i sammanhanget 
• Vet vad det är som styr arbete med det aktuella sakområdet 
• Känner trygghet i att prata och arbeta med föräldrar i den aktuella sakfrågan 
• Kan följa upp arbetets olika delar på ett relevant sätt 
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Välkommen med din anmälan 
 
 
 
Metodmaterialets fyra steg i korthet 
 
Steg 1 – En fråga väcks 
- Ger en gemensam bild av utgångsläge och sakområdet samt en grov planering på 
plats. 

Här tydliggörs: 
•Motiven till att jobba med frågan, vilket behov är den baserad på?  
•Huruvida det är ”bråttom”, behövs mer akuta insatser? 
•Vilka styr och riktlinjer finns att förhålla sig till? 
•Fakta om det aktuella området. 
•Hur jobbar vi med området i dag? 
•Teamet enas om vad som behöver göras för att komma vidare, en grov 
handlingsplan färdigställs.  
 

Steg 2 – Förhållningssätt, kompetens och mål 
- Sätter fokus på er som arbetar på FC och personalens egna personliga och  
professionella resurser.  

Resultat: 
•Personliga och professionella förutsättningar och resurser inom FC är 
tydliggjorda. 
•Teamets potential lyfts fram 
•Teamets samlade resurser identifieras och tas tillvara  
•Klara utgångspunkter för fortsatt arbete 
•Utvecklad tillit i teamet 
•Mål för arbetet med föräldrar 

 
Steg 3 – Arbete med föräldrar 
- Presenterar av ett koncept för arbetet med föräldrar och består av tre delar.  

Ger: 
En fast struktur som bygger på att involvera föräldrarna i arbetet och 
som är anpassningsbar till olika sakområden. De tre delarna är väl 
beskrivna och lätta att följa 

 
Steg 4 – Uppföljning och lärande 
- En process i två delar som syftar till att belysa och klargöra såväl arbetsprocessen i 
teamet som utfallet av den aktuella insatsen 

Ger: 
•Klarhet i processens styrkor och svagheter  
•En bild av arbetets utfall 
•Bättre beredskap inför kommande utvecklingsarbeten inom FC 

 


