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I Kramfors kommun så har vi ca 750 platser för asylsökande. Av dessa är ca 200 barn under 18 år. 
Asylprocessen kan i vissa fall vara flera år lång och under den tiden är det viktigt att ge det stöd och 
den hjälp som behövs, även för de som får avslag. 
I den öppna asylförskolan har personalen naturligtvis både barnperspektiv och föräldraperspektiv. 
Många kvinnor är ensamstående med barn och för dessa är denna verksamhet en bra förutsättning 
för att skapa nya kontakter och bekantskaper. 
Personalen kan hjälpa till med många olika saker, som ex. pappersansökningar, kontakt med 
bovärdar, hjälp med bokning av tider hos landstinget m.m. vilket inte är lätt när man inte vet hur 
man skall göra. 
  
Öppna asylförskolan är en väg in till det svenska samhället och är en mycket viktigt tid innan familjen 
får ja till sitt uppehållstillstånd och en kommunplacering. Verksamheten har öppet under 
förmiddagar. Under eftermiddagarna görs det bl.a. hembesök hos de nyanlända familjerna för att 
hälsa dem välkomna och man bjuder in till verksamheten. Det är ofta det första besöket familjen får. 
De allra flesta familjerna besöker verksamheten efter ett hembesök. 
Integrering sker genom att familjerna får träffa andra familjer i samma situation och man knyter nya 
kontakter. Samarbete med den vanliga öppna förskolan finns också. Sångstunder och andra praktiska 
aktiviteter som bakning och liknande görs tillsammans. Familjer som har fått ”landat” och blivit lite 
trygga, slussas då över till den vanliga öppna förskolan. 
Öppna asylförskolan är en väg in till det nya samhället och skapar en viktig struktur – den är 
förutsägbar. Något som är av särskild betydelse för barn och föräldrar som har upplevt krig, våld och 
konflikter. 
  
En utvärdering har gjorts av Öppna asylförskolans föräldrar och den visade på att detta är en mycket 
betydelsefull och viktig verksamhet för både barn och föräldrar. 
  
Personalen på de tre Öppna asylförskolorna har kontinuerliga träffar tillsammans, för att kunna delge 
varandra erfarenheter och ge stöd åt varandra i arbetsrollen. Man har även kollegial handledning. Då 
man som personal får höra mycket traumatiska händelser, så är det också viktigt för personalen att 
få handledning. Detta ges av en psykolog. 
  
När familjerna har fått sin kommunplacering och om den blir i kommunen, så finns Öppna 
asylförskolans personal med för att slussa över barnen till förskola eller förskoleklass. En kartläggning 
lämnas över till aktuell verksamhet (med föräldrars tillåtelse), för att underlätta övergången. 
  
Vill du veta mer om detta så ta kontakt med 
  
Åsa Jernström, förskollärare och pedagogiskt verksamhetsansvarig 
Barnbackens familjecentral i Kramfors 
asa.jernstrom@kramfors.se 
0612- 80 820 
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