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Styrelsen har ordet
Seminarium för regionala
kontaktpersoner
17-19 augusti 2016

Föreningen för familjecentralers främjande

Syfte med dagarna på
Sätra Bruk
Syftet med seminariet är utbyta erfarenheter
mellan de regionala nätverken och stärka
familjecentralernas fortsatta
utvecklingsarbete på lokal, regional och
nationell nivå.

Föreningen för familjecentralers främjande
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Händer idag!
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen 2016
Verksamhetsplan 2016
Frågor som vi vill lösa?
Verksamhetplan 2017 – vad ska den
innehålla?
Konferens 2017
Ny arbetsgrupp
Tack för dessa dagar
Lunch

Föreningen För Familjecentralers Främjande
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Marie Cesares Olsson,
Örebro

Marie Hjälmarö
Gränna

Eva Vilhelmsson
Hammarö Karlstad

Lotta Lilja,
Jönköping

Lena Williamsson
Uppsala

Anna-Maria Troedsson
Bjuv

Åsa Pettersson
Linköping

Föreningen för familjecentralers främjande

Petra Seiger
Skellefteå

Moa Mellbourn
Helsingborg
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Verksamhetsplan 2016
•
•
•
•

•
Styrelsearbete
Extern kontorstjänst
•
Konferens 2017 i Gävle
Nationellt/regionalt
ansvarstagande och samordning
för stöd, kunskapsspridning och
utveckling av familjecentralerna •
•
- Kontakter med MFoF, SKL:s nätverk,
statliga offentliga utredningar

•

Fortsatt utveckling av regionala
medlemsnätverk

Stödja utvecklingen av
professionernas yrkesroller
Verka för att sprida goda
exempel för familjecentralernas
verksamhet
- Broschyr , fler språk och PP

Forskning och utvärdering
Internationellt erfarenhetsutbyte
- Eurochilds konferens 2016
- Polen och Flandern

•

Projekt
- SAM-verkstad
- Familjecentralsdialogen

Föreningen för familjecentralers främjande

FAMILJECENTRALS DIALOGEN
- en dag med fokus på era behov
En medskapande process som möjliggör för viktiga samtal
om gemensamma utmaningar rörande familjecentralers
verksamhet. En utgångspunkt är att de frågor som behöver
utvecklas vid familjecentralen främst kan definieras av de
som berörs.
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Samtal är
oöverträffat!
Det behövs forum för samtal och
gränsöverskridande samverkan för
att uppnå en helhetssyn kring
gemensamma individer/målgrupper. Det
kräver respekt för och
nyfikenhet på den andres kompetens.

Familjecentrals Dialogen
tillhandahåller en tydlig struktur där alla
kommer till tals, där agendan för
dagens sätts av deltagarna själva och
där alltsammans tas tillvara och
dokumenteras. Tydliga ramar med stor
frihet däremellan.

Dialog är en konst. Det är
att tala med intention och
lyssna med
uppmärksamhet. Det
kräver att vi lyssnar noga
på varandra och att vi
erbjuder vad vi kan för att
tjäna det sammanhang vi
befinner oss i, helheten.
Nyfikenhet och
fördömande har svårt att
förenas i ett konstruktivt
samtal.

Bygger på universella metoder för
kreativitet och kommunikation.

Tydligt fokus på att dagens resultat ska
komma till nytta.

Så här går det till!
•
•

•
•
•

Kontakt tas för att boka ett planeringsmöte.
Vid planeringsmötet ska några
representanter från länets familjecentraler
och andra personer som har en roll i
familjecentralernas verksamhet finnas med.
Mötet tar ca 4 timmar och syftar till att se till
att temat för dialogen blir det rätta.
Familjecentrals Dialogen genomförs.
En dokumentation från dagen sammanställs
och kommuniceras inom 48 timmar efter
genomfört möte.
Familjecentrals Dialogen kan genomföras
med olika antal deltagare (mellan 20 och
150 personer). Vi uppmanar till att bjuda in
alla (många) som på något sätt har en roll
familjecentralernas verksamhet!
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Pilotverksamhet 2016
•
•
•
•

Familjecentrals
Dialogen

Finansieras av Föreningen för familjecentraler och
genomförs av Aktiv Samhällsutveckling i samverkan med
regionala aktörer
Familjecentrals Dialogen ska ses som ett regionalt
komplement till föreningens årliga och nationella
konferens om familjecentraler.
Tre regioner – Skåne, Östergötland och Örebro (om ni
vill !?)
Utvärderas i slutet av året

Frågor?
1. Ny beskrivning av RK uppdraget?
2. ”Styrgruppens/chefernas roll på FC” samt
”Samordnarens roll/uppdrag på FC”
3. 72.152 kr kostade dokumentationen i
Jönköping, är det värt detta? Används den?
4. Firandet av FC dag (v 21) och den
internationella föräldradagen (v22) krockar, ska
vi byta vecka?
5. När och vem får ”lov” att heta
FAMILJECENTRAL?
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Regionala kontaktpersoners
uppdragsbeskrivning (Sätra 2013)
• Vara en länk mellan styrelsen och länets/länsdelens/regionens
familjecentraler
• Ansvara för att upprätta en gruppmail-lista (distributionslista) till
familjecentralerna i respektive län/länsdel/region med syfte att
förmedla vidare aktuell information från styrelsen.
• Vara ansvarig för att informationen på FFFF´s hemsida under
fliken ”Regionala nätverk” är uppdaterad
• Arbeta för att regionala nätverksträffar genomförs
• Delta vid ett internat en gång per år tillsammans med styrelsen
• Delta vid FFFF´s årliga konferens
• Tänk på när ni byter regional kontaktperson att ni måste
meddela de nya kontaktuppgifterna till (anna-maria.troedsson@bjuv.se)

SKL:s nätverk för att stärka
barnets rättigheter
Nätverket syftar till att:
 skapa förutsättningar för nätverkets
medlemmar att strategiskt utveckla arbetet
med FN:s konvention om barnets
rättigheter genom erfarenhetsutbyte och
gemensamt lärande
 nätverkets representanter ges möjlighet att
belysa aktuella barn- och ungdomsfrågor
med utgångspunkt i barnets rättigheter
 skapa en kontaktyta för landsting och
regioner till statliga, nationella och
kommunala aktörer för
kunskapsinhämtning och samverkan
Föreningen för familjecentralers främjande
Åsa Pettersson
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Föreningen för familjecentralers främjande
Marie Cesares Olsson

Verksamhetsplan 2017?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Styrelsearbete
Konferens
Arbeta för ett nationellt/regionalt ansvarstagande och samordning för
stöd, kunskapsspridning och utveckling av familjecentralerna
Stimulera till fortsatt utveckling av regionala medlemsnätverk
Stödja utvecklingen av de olika professionernas yrkesroller för att
främja det förebyggande arbetet och samverkansprocessen inom
familjecentralen
Verka för att sprida lärande exempel för familjecentralernas
verksamhet
Forskning och utvärdering
Internationellt erfarenhetsutbyte
Projekt

Föreningen för familjecentralers främjande
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Tack så mycket för idag!
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