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Dokumentation
Vad har ni använt för metoder/material för att nå ut med information till de ensamkommande barnen/ungdomarna
framförallt under den första tiden? Informationen kan handla om asylprocessen, det svenska samhället, barnets rättigheter
osv. Diskutera runt bordet och dela med er av goda exempel.
Beskriv gärna kort nedan om ni har tips på andra metoder/material än Hitta Rätt och Vad händer nu?
 Konsumentverkets hemsida Konsumentverket
 FARR:s Publikation Goda råd till flyktingar FARR
 Socialstyrelsens filmer och handledningar vad händer nu? Länk till materialet
 Barnombudsmannens hemsida kortfilmer Barnombudsmannen
 Ungdomsmottagningarnas sida med samhällsinformation på 5 språk, riktat till nyanlända ungdomar Youmo
 Informationsverige.se samhällsportal till nya i Sverige, finns på 10 olika språk
 Nu, då och sen - Min egen bok. Begripligt.nu
 Appen Mobilern som innehåller samhällsinformation på flera olika språk riktat till nyanlända -Mobilern
 ”På väg” BBIC material från Socialstyrelsen

Material framtaget av kommuner/stadsdelar eller boenden
 Vårljus använder ett eget material som heter ”Framtidsplanen” som är väldigt likt ”Hitta rätt” materialet. Varje
ungdom äger sitt material. Det håller på att digitaliseras, kontakta kvalitetschef Annette Ritari
Annette.ritari@varljus.se för mer info.
 Material/infoblad för 18 åringar om vad som gäller för fortsatt stöd från socialtjänsten. Ansöka, samtycka,
sysselsättning, skola, söka bostad. Förberedelser för 21 år. För mer kontakt: Kungsholmens stadsdelsförvaltning Petra
Tietz Jeppson petra.tietz.jeppson@stockholm.se
 Läxor och hemuppgifter, ett övningsmaterial till ensamkommande. Framtaget av Spånga -Tensta kontakt: Elinor
Bauer Barsby elinor.bauer.barsby@stockholm.se
 Min samhällsguide- info om integration och samhället framtaget av Stockholm stad. Finns fritt på SKL

Utbildningar
 Våga vara viktig- utbildning för boendepersonal om ANDT, bemötande och relationsskapande. Projektledare Kamilla
Asp Stockholm stad Kammila.Asp@stockholm.se
 Sexualundervisning på lätt svenska. RFSU Stockholm - Projektledare Linus Lundby Linus.Lundby@rfsu.se

Till gode män
 Röda korsets handbok till Gode män och Röda korset _introduktion-for-gode-man-till-ensamkommande-barn.pdf
 SKL webbutbildning för gode män SKL webbutbildnig gode män

Arbetssätt
 Ord och bild, Infomaterial till nyanlända barn.
 Nätverkskarta med ungdomen där socialsekreterare beskriver och berättar om de viktiga personerna i ungdomens liv.
 Personalen har själva arbetat fram en checklista för samhällstintroduktion.
 Vi har bjudit in en jurist till vårt boende som föreläst om asylprocessen
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 KASAM som en linje genom hela verksamheten. Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet
 KP Kvalificerade Coacher. Arbetar personligt med varje ungdom.
 Uppsökande verksamhet, ex Fryshuset och information om det svenska samhället
 Aktiviteter som öppnar upp för samtal:
-Matlagning istället för formellt möte
-Övningskörning (först handledarutbildning tillsammans, börja med teorin och visa att du är tillräckligt
intresserad.
-Värdfamiljer
 Ordnar ”värdfamiljer”, ungdomarna får vara del av deras planerade aktiviteter t.ex sonens innebandymatch, familjens
söndagsmiddag, utflykt mm.


Arbetar med olika rutiner- finns rutiner för allt.

 Viktig metod: VÄNLIGHET I ALLA LÄGEN! För mer kontakt: Ditt inre jag, -hur vill jag själv bli bemött när jag
förtjänar det minst….

