
RÅDSTRÄFF - Barns rä   som anhöriga/närstående

DATUM                Torsdagen den 12 september 2019
TID   kl 8.30– 13.00 (inklusive lunch) 
PLATS    Plevnagården, Malmköping > hi  a
MÅLGRUPP  Representanter i rådet för barns rä   som anhöriga/närstående

Välkommen  ll höstens första mötet för rådet för barns rä   som anhöriga/
närstående!  

PRELIMINÄR DAGORDNING
8.30  FIKA 
9.00  Presenta  on av respek  ve organisa  on (läs mer på andra sidan)
  Bensträckare
10.40   Informa  on från na  onella nätverk 
10.50  Rådets uppdrag och hur vi kan samverka
11.45  kommande rådsmöten. (17/12 behöver ändras då FoU anordnar inspira  onsdag kring  
  barn samma dag)
12.00  LUNCH (ingår)
13.00 Arbetsgruppsmöte för regionanställda
15.30 Slut för dagen

ANMÄLAN
Ak  viteten är kostnadsfri, Anmäl dig snarast möjligt, senast 5/9, via >Anmälningsformulär

KONTAKTPERSONER
Marie Wallin, FoU i Sörmland, 016-541 40 90  marie.wallin@fou.sormland.se
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https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2019/190912-radsmote-barns-ratt-som-anhoriga/
https://www.google.com/maps/dir/59.3608704,16.5126144/plevnag%C3%A5rden+malmk%C3%B6ping/@59.2527837,16.448934,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465ee7868cc5f667:0x5ec127157ff462ea!2m2!1d16.7317261!2d59.1378236


RÅDSTRÄFF - Barns rä   som anhöriga/närstående

PRESENTATIONER FRÅN RESPEKTIVE ORGANISATIONER

Du som medlem berä  ar cirka 5-7 minuter om din organisa  on och hur ni i dags-
läget arbetar med barns rä   som anhörig/närstående. Utgå från var ni befi nner er 
i organisa  onen.

VUXENVERKSAMHETER
- Hur uppmärksammas det om det fi nns anhöriga/närstående barn  (systema  sk el slumpmässigt?)
- Vet ni om det fi nns skri  liga ru  ner/handlingsplaner?
- Vet ni något om hur frågorna ställs?
- Uppmärksammas barns behov av informa  on råd och stöd? Hur?
- Finns det samverkan med barnverksamheter (tex. förskola/skola/socialtjänst/regionen) och Stöd-
grupper? 
- Känner man  ll vilket stöd fi nns a   erbjuda barnen eller var man hänvisar vidare? (Och isåfall 
tror ni a   det görs?)

BARNVERKSAMHETER
-- Hur uppmärksammar man om barnet är anhörig/närstående? (systema  sk eller slumpmässigt?) 
- Vet ni om det fi nns skri  liga ru  ner/handlingsplaner för vad man gör om barnet är anhörig/
närstående? 
- Vet ni något om hur frågorna ställs? 
- Uppmärksammas barns behov av informa  on råd och stöd? Hur?
- Finns det samverkan med vuxenverksamheter?
- Finns det samverkan med andra barnverksamheter (tex. förskola/skola/socialtjänst/regionen) 
och Stödgrupper? 
- Känner man  ll vilket stöd fi nns a   erbjuda barnen eller var man hänvisar vidare? (Och isåfall 
tror ni a   det görs?)

Punkterna är omfa  ande, ta reda på det ni kan. Om ni inte får alla svar så är det 
något vi kan jobba vidare med a   undersöka närmare under året.
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