
Anteckningar från samordnarträff för familjecentraler i Skaraborgs län. 

Närvarande: personal från 11 av länets 15 familjecentraler. 

 Våra kollegor Monica Stomberg-Adolfsson och Maria Ström 

informerade om stödgruppen Kojan. From. I höst står Skövde kommun 

/sektor socialtjänst som ensam ansvarig för Kojan då svenska kyrkan 

har dragit sig ur. Gruppen riktar sig till barn 7–12 år eller ungdomar 13–

18 år. Max 8 st. i gruppen och minst 3–4. Barn som lever /har levt med 

någon som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa.  Syftet är att träffa 

andra med liknande situationer.  Programmet är manualbaserat med 

10 tema gånger. Ett uppstartsmöte där även föräldern är med och en 

trevlig avslutning. 1 grupp/ termin, men det är svårt att rekrytera till 

gruppen. 

I höst håller man till i IOGT-NTO.s lokaler i centrum. 

 

Vi tittade på en film ”Johans mamma dricker”, vi fick tips om att det 

finns flera filmer att visa som diskussionsunderlag på NKA på nätet. 

 

 Therese Skog ,docent och forskat i psykisk ohälsa och 

återhämtningsförmåga. Den Power point som de visade och gick 

igenom vidarebefordrar jag i detta mail. Detta var en mycket givande 

genomgång. En representant till en arbetsgrupp i psykisk ohälsa 

önskades från familjecentralerna. Anna i Karlsborg var intresserad men 

ska kolla upp detta på hemmaplan. Denna grupp träffas 1g/mån och 

nästa träff är den 30710 9-12 i regionens hus i Skövde. 

Har ni inte anmält er till utbildningsdagen den 20/11 så gör det. 

Antingen fm. eller em. Resiliens i barns utveckling. 

 

 Cecilia Lindström informerade om hur det går i projektet ”Fördjupad 

samhällsorientering”. Det har varit testgrupper i städer i länet. 

Information Sverige, samhällsinformation. Små filmer har satts ihop i 

utbildningssyfte för nyanlända. man ska se filmerna som ett 

komplement till studiecirkeln ” Älskade barn”. 

 

 Christina Börjesson  tog upp om nyval till regionalt kontaktombud. Hon 

med hjälp av Marie-Therese i Töreboda sitter kvar ytterligare två år. C 

och M-T skulle tillbringa några dagar på Sätra Bruk tillsammans 

medkontaktombud från övriga Sverige. 



 

På FFF.s hemsida finns information om hur olika professioners uppdrag 

på FC. kan se ut, också vad som ingår i tex. samordnauppdraget. 

 

På hemsidan finns också bildspel som man kan använda till bla. Chefer. 

 

En ny rapport från socialstyrelsen ”Nationella strategier för 

föräldrastöd”. 

 

Vi diskuterade projekt som var igång på familjecentralerna och 

användandet av pengar man sökt och fått. 

 

           Nästa samordnarträff i Hjo till våren. Inbjudan kommer senare. 

           2020 års Nätverksträff blir i Skara. Är det något speciellt ämne ni vill 

           Ska tas upp så hör av er till Skara. 2021 blir det Tibro som står som värd. 

 

            Gunilla på FC. Symfoni skrev anteckningarna                                                            

 


