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Familjepedagog en öppenvårdsinsats

Behandlingen riktas i huvudsak till familjer och ungdomar i åldrarna
0-20 år och syftar till att stödja familjer och ungdomar i att arbeta för
att få vardagen att fungera. Målet med insatsen är:
• Att med barnens behov i centrum erbjuda familjen stöd som syftar till förändring.
• Att tillvarata på familjens egna resurser för att klara av och förbättra familjens situation.
• Att arbeta flexibelt och tillsammans med familjen hitta lösningar utifrån familjens
behov.
• Att genom stöd förebygga eller bryta en ungdoms destruktiv utveckling, hantera sina
relationer, ta tillvara sina resurser och möjligheter och motivera till en fungerande
vardag.

Öppenvårdsinsats har alla rätt att ansöka om hos individ- och
familjeomsorgen. Ansökningen utreds av en socialsekreterare. Insatsen
beviljas enligt socialtjänstlagen och är avgiftsfri. Familjepedagogen
arbetar under sekretess. Till största delen sker arbetet i hemmet och i
familjens vardagsnära miljö.
Grundläggande är att samarbetet mellan familjepedagogen och familjen
fungerar, samt att familjen är delaktig och själv önskar en förändring. En
plan med målsättning och tidsplan ska upprättas i varje ärende. Den följs
sedan upp och utvärderas kontinuerligt.
Detsamma gäller i arbetet tillsammans med ungdomen.

Familjepedagogen kan exempelvis hjälpa till med:
•
•
•
•
•
•
•

Ge råd och stöd i vardagen.
Hjälpa familjen att hitta vardagsstrategier.
Medverka vid barns umgängen med föräldrar.
Hjälpa familjen att se och tillgodose barnens behov.
Enskilda samtal med ungdomen.
Genomföra aktiviteter med ungdomen utifrån behov.
Samarbeta kring skolan och andra aktörer i ungdomens
vardag.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:
Individ- och
familjeomsorgen, IFO
kontakt mottagningen
Telefon: 0477-443 71

Tingsryds kommun
Individ- och familjeomsorgen 		
Box 99 				
362 22 Tingsryd			
Telefon: 0477-44326

Besöksadress:
Södra Storgatan 92
362 22 Tingsryd

