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          Samordnarträff på Skaras Familjecentral  

 

Vi började dagen med Kaffe/Te och fralla. Alla glada att äntligen kunna ses igen efter nästan 

ett år, då samordnarträffen i vår i Hjo inte kunde genomföras. Vi är numera bra på att Corona-

anpassa träffar och så var även denna träff. Luftig lokal på Skara Familjecentral  där vi kunde 

sprida ut oss med bra avstånd. 

 

Marie-Therese och Christina informerar om RK dagarna. 

 

 Hur har Covid-19 påverkat familjecentralernas arbete? Covid-19 

Alla verksamheter har varit påverkade av pandemin som pågått nu sedan i 

mars månad. I Skaraborg, liksom i övriga landet har man hittat sina olika 

lösningar. Dessa kreativa lösningar kan ni läsa om i dokumentationen som ni 

fått skickat till er av Christina häromdagen. (Träff för regionala 

kontaktpersoner via zoom). Många har haft verksamhet utomhus för att hålla 

igång FC, mycket digitalt och än fler olika lösningar. Även positiva lösningar 

har kommit till. 

 Samtycke och sekretess inom det familjecentrerade arbetet. 

Christina och jag, Marie-Therése, visade bildspel från dokumentationen ni 

också fått, Workshop om samtycke och sekretess. På förmiddagen bjöds vi på en 

föreläsning om sekretess på familjecentraler med Karin Böttinger, koordinator för 

familjecentrerat arbetssätt på Norra Hisingen i Göteborg. Karins föreläsning 

återges genom de bilder som följer med i bifogade PDF-filer. I dokumentationen 

medföljer det en workshop med en rad exempel på situationer där sekretessfrågan 

kan komma att påverka våra bedömningar och handlingar. Vi får ta del av en 

problemlösningsstrategi och en rad olika fall där våra handlingar sätts på prov. Det 

här passar perfekt att använda sig av vid husmöten och möten med alla 

professioner inom våra Familjecentraler. 

 Mervärdet av samlokalisering och samverkan. 

På RK dagarna diskuterades det två frågor:  

- Fördelar för barn och familj med samlokaliserad familjecentral 

- Fördelar för verksamheterna/professionerna med samlokaliserad familjecentral 
   Vilka fördelar kan ni läsa om i dokumentationen från RK dagarna ni fått. 

 

 

 Workshop – Familjecentralernas gemensamma uppdrag 

I det här bildspelet finns information om FFFF styrelsearbete under 2020 

samt att vi får ha förslag på kommande arbete i styrelsen 2021. Bildspelet 

tar också upp det fortsatta arbetet med programteori, samverkan inom 

Familjecentraler och Familjecentralernas syfte och mål. Här finns mycket 

vi kan använda oss av i möten med chefer, politiker och andra viktiga 

instanser där vi informerar om vikten av en Familjecentral. Läs igenom och 

har ni frågor så får ni höra av er till oss RK. 

 



 

 

 

    
    
    

 

  2 (3) 

 Film 

Film om familjecentraler som styrelsen arbetat fram under året och som hade 

premiär vid det digitala årsmötet i maj. Filmen, som heter Familjecentral, 

möjligheternas arena för det tidiga förebyggande arbetet, finns öppen för alla 

att se på youtube.   

https://www.youtube.com/watch?v=5hYtpquIJbc 

 

Ordet är fritt!!!  Övriga frågor!! 

 

 Hemsidan www.familjecentraler.se  fungerar nu igen. Vi gick igenom vad 

som finns på hemsidan för vårt nätverk Skaraborg. Gå in och titta. Vi 

uppdaterade alla kontaktuppgifter. Även lagt all historik som en länk. Om 

ni har ändringar eller förslag på vad som ska stå på vår hemsida så hör av 

er.  På startsidan under Om oss finns det en ny flik som heter Nyheter. Gå 

in där och läs.  

 RK – Regionalt kontaktombud är länk mellan FFFF styrelse och alla 

nätverk för FC. I vårt nätverk Skaraborg beslutade vi att tiden för att vara 

ombud skulle vara minst två år. Från början hade vi ett ombud, nu har vi 

valt att ha två ombud som delar på uppgifterna. Christina har varit i några 

år och lyfte frågan om vi skulle göra omval? Deltagarna på denna träff 

beslutade att Christina och Marie-Therése gärna får fortsätta ett år till så 

lyfter vi frågan igen om ett år. 

 Samordnarträffar ordnas två gånger per år, vår och höst. Vi beslutade att 

samordnarträffen på hösten ska handla om vad som sagts på Regionala 

kontaktombudsdagarna, som alltid är i början av september varje år. På 

våren är det fritt för olika teman. 

 Nätverksträffen som skulle varit nu den 10/11 i Skara är framflyttad till 

nästa höst 2021. 

 Utbildningsdagen angående Resiliens den 8/12 i Skövde, antingen fm. eller 

em. verkar bli av i nuläget. Hoppas alla anmält sig. 

 Nästa samordnarträff blir i Mariestad, på Pärlan den 7/4 9.00 – 15.00. Åke 

Mathiason, ny samordnare på FC i Mariestad, hälsar alla välkomna då. 

 Vi hade många bra diskussioner om hur det sett ut/ser ut på våra FC under 

de senaste månaderna. Det kan summeras med att de flesta FC hade börjat 

starta igång mer verksamheter inomhus, men även behållit verksamhet 

utomhus. Ända tills nu – då vi åter igen fått nya restriktioner som påverkar 

FC… 

  Några saker som kom upp: Papporna är hårt drabbade under denna 

pandemi när det gäller att vänta barn och att bli förälder då det är 

begränsade restriktioner när det gäller besök på MHV och på förlossningen 

Men båda föräldrarna/hela familjen är ju drabbade, något som de föräldrar 

vi mött pratat mycket om när de besökt oss på FC. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hYtpquIJbc
http://www.familjecentraler.se/
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 Vi fick lite tips att använda oss av i ABC, Alla barn i centrum. 

 Filmtips med Martin Forster: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-loser-du-tre-vanliga-

problemsituationer-med-barn 

Sömnbrist + stress = ilska: 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11965446&first=11965446 

 

ABC tonår kan komma till våren då det prövats i Stockholm. 

ABC 0-3 år ska testas först innan det kan bli aktuellt i resten av landet. 

 

Dagen avslutades vid 15.00 och som vanligt känner man sig uppfylld av så 

mycket när man åker hem. Ha det gott alla och kämpa på – det behövs i dessa 

tider. 

 
Marie-Therése Arvidsson & Christina Börjesson 

 

 

  

 

 

 

   

 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kXPZG-0000g3-4S&i=57e1b682&c=WJqtZ_AdTN1QVMcY810Ezl9uutzUiXtF7-7NOIMeXtoNe3T_WLBtuz395pyWUwYEMKe3oBVwf-YCM7DUYCdglW-bUEjWCylQMQNaKOC0jlQuk_oIvTJYe9Th-6ZrcLWwlUDa9R-_IzFxMiq4UXLXxtWdrd-_6GZJCmkJNPZ4O8S0G24QMkhEjGsJN5FFO4fTkcqLVR_k2vrfFaKaOy-Z57l8kzrGKc6yCUW5EPdHgx94pp6Ugs5uYJ-aaVnK9L7k5MZ2KmXwRxn7wkJvc7wkfcRuQUFodjPKqZsDjJuqXtJVEJszczyhEa0_h3NqLzED
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kXPZG-0000g3-4S&i=57e1b682&c=WJqtZ_AdTN1QVMcY810Ezl9uutzUiXtF7-7NOIMeXtoNe3T_WLBtuz395pyWUwYEMKe3oBVwf-YCM7DUYCdglW-bUEjWCylQMQNaKOC0jlQuk_oIvTJYe9Th-6ZrcLWwlUDa9R-_IzFxMiq4UXLXxtWdrd-_6GZJCmkJNPZ4O8S0G24QMkhEjGsJN5FFO4fTkcqLVR_k2vrfFaKaOy-Z57l8kzrGKc6yCUW5EPdHgx94pp6Ugs5uYJ-aaVnK9L7k5MZ2KmXwRxn7wkJvc7wkfcRuQUFodjPKqZsDjJuqXtJVEJszczyhEa0_h3NqLzED
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11965446&first=11965446

