InFoU 2018 Nr 1
FoU Södertörns arbete i miniformat
Nytt år! Nytt avtal! Ny ägarkommun!
Nytt år och FoU Södertörn hälsar Nykvarn
välkommen som ny ägarkommun! Därmed
omfattar FoU Södertörn alla kommuner inom
södertörnsområdet. Vi ser fram emot ett gott
samarbete!
I år inleds en ny avtalsperiod som avser
fyra år. Styrgruppen kommer bestå av ägarkommunernas socialchefer. Till FoU knyts
också ett FoU-råd bestående av verksamhetschefer och ett brukarråd.
FoU:s verksamhet kommer år 2018 att
präglas av projekt knutna till samverkan, systematisk uppföljning och barnperspektiv. Här
hittar du årets verksamhetsplan.
Tillsammans med de andra två kommunala FoU-enheterna i länet arrangerar vi en
konferens om systematisk uppföljning den 16
mars 2018.
Vi hälsar en nygammal medarbetare tillbaka. Josefin Bernhardsson kommer under
året att arbeta med ett projekt om barns medskapande inom socialtjänsten.

Följ oss på Facebook!
Signs of Safety
Under två år har ett projekt om Signs of Safety pågått i Stockholms län. Projektet avser
dels en kartläggning av i vilken omfattning
metoden används i länets kommuner, dels en
fördjupning som bygger på aktstudier samt
personal- och brukarintervjuer.
Studien söker svar på vilka tekniker och
förhållningssätt som används, hur arbetet med
säkerhetsplaner går till samt om Signs of Safety bidrar till ökad delaktighet och ansvarstagande från föräldrar och nätverk.
Rapporten kommer under våren. Den 17
april 2018 anordnas en konferens om Signs of
Safety.

www.fou-sodertorn.se

Nytt projekt!
Vad gör socialpsykiatrins brukare på dagarna?
Just nu kartlägger FoU Södertörn vilken typ av sysselsättning som södertörnskommunerna erbjuder socialpsykiatrins brukare.
I nästa steg utgår vi från kartläggningens resultat
vilket kan innebära intervjuer med brukare i olika
kommuner: Vad gör de på dagarna? Ingår de i någon
organiserad verksamhet? Om inte: Vad gör de när
detta saknas?
Info: gunnel.andersson@fou-sodertorn.se
Ny rapport! När föräldrar är i konflikt.
FoU Södertörn har medverkat i flera studier som rör
vårdnadskonflikter. Nu har FoU utvärderat Hanna &
Theo, ett samtalsmaterial som ska underlätta för barn
att prata om situationer som kan uppstå när föräldrarna är i vårdnadskonflikt efter en separation.
Författare: Ann-Sofie Bergman.
Läs rapporten: Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter En utvärdering av Rädda Barnens
samtalsmaterial ”Hanna & Theo”.
Ny rapport! Konsten att inte ge upp. En utvärdering av YAP
YAP är en insats som vänder sig till barn och ungdomar och innebär att en person följer den unge upp till
femton timmar i veckan i sex månader.
Författare: J osefin Ber nhar dsson
Läs rapporten: Konsten att inte ge upp En utvärdering
av stödpersonsinsatsen Botkyrka YAP
Fler nya rapporter!
Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv
Författare: Ann-Sofie Bergman, Christina Sandahl,
Carina Mellberg, Kristina Engwall, Per Carlson
Öppenvårdslandskap med variationer - insatser i Södertörns missbruksvård
Författare: Eva Samuelsson och Ir ja Chr istophs
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