Ett förskoleprojekt om att upptäcka
och stödja barn i en utsatt livssituation, orsakat av t ex anhörigs
missbruk, psykiska ohälsa eller
svaga kontaktnät.

Bakgrund
Sedan flera år arbetar Hela Människan med stöd
till människor i en socialt utsatt livssituation. I
detta arbete har vi uppmärksammat barn som
växer upp i familjer där det finns krångel av olika
slag. Det kan handla om missbruk, psykisk ohälsa,
svagt socialt kontaktnät, våld eller annan
problematik. Ofta har barnet svårt att bearbeta
detta och inte sällan känner barnet skuld för
situationen.
I Jönköpings län har man sedan några år tillbaka
ett nätverk som möts regelbundet;
Barnstödsnätverket. I det ingår personer från
kommuner, ideella organisationer och kyrkor som
arbetar med stöd till barn och familjer. I detta
nätverk har frågan om tidig upptäckt av barn med
krångel varit en återkommande fråga. Därför har
tankar om detta projekt väckts. Utifrån dessa
tankar har Hela Människan i Jönköpings län format
en projektidé och stöd för detta projekt kommer
från stiftelsen Ansvar för framtiden, Hela
Människan samt studieförbundet Bilda.

Utbildningen
Vi erbjuder tre kursdagar som syftar till att stärka
kunskapen om hur man ser och stöder barn i en
socialt utsatt livssituation. Utbildningen innehåller
bl a följande:
Teori och samtal om barns signaler, lagstiftning,
socialtjänstens roll, förskolans roll,
orosanmälningar, samtal med föräldrar, samtal
med barn.
Dessutom ska deltagarna göra en enkel rapport
om hur man arbetar på den egna förskolan, samt
vilka förbättringsåtgärder man skulle vilja göra.
Allt ska syfta till att förskolepersonal känner sig
tryggare i att observera barnens signaler, vid
behov göra en orosanmälan, och möta föräldrar
som lever i en
utsatt situation.
Allt med målet att
barnet ska bli
föremål för en
trygg barndom
och god uppväxt.

Tidsplan
På stadiga ben-utbildningar kommer att
genomföras löpande med 2-3 kurser varje termin.
Det är totalt tre kursdagar; två på varandra
följande samt den tredje fyra veckor därefter.

Information och anmälan
Anmälan sker löpande via projektets hemsida:
www.påstadigaben.se
På hemsidan finns mer information att hämta
såsom datum, kursplan, priser m m. Där kommer
även deltagare att få tillgång till ytterligare
material och information.

Kontaktpersoner:
Anders Bergman, projektledare, tel 070-9928558
epost: andersingvar@yahoo.se
Lars-Gunnar Wettebrand, projektledare, tel 070-3958915
epost: lg.wettebrand@helamanniskan.se
Gärd Lillan Kinnander, konsulent, tel 0480-432020
epost: gard.kinnander@bilda.nu

