Nätverksträff Mångfald KFR 161110
Karolina Österblom börjar med att beskriva projektet
”Projekt Mångfald på familjerådgivning och familjecentralen”
Ta gärna del av projektbeskrivning, förstudie, rapport och annat material som
bifogas.
Frågor som diskuterades under Karolinas presentation:
Hur når vi ut med information om familjerådgivning?
Vi behöver finnas ute bland nyanlända och professionella som träffar
nyanlända för att där personligt informera om vad familjerådgivningen är.
Tex på Språkcaféer, SFI utbildningar, Kyrkor/samfund, Röda korset,
MVC, BVC, vårdcentraler, skolor, familjecentralen
Hur har vi inom projektet utbildat oss i frågan om Mångfald?
Vi bjöd in personer som jobbar inom kommunen med integrationsfrågor som
berättade vid ett möte om Skövdes integrationshistoria aktuell situation mm.
Vi bjöd personer med egna erfarenheter som berättade om sina flykting
erfarenheter och integrationserfarenheter.
Vad kan vi göra för anpassningar i vår verksamhet för att nå tex nyanlända?
Gå hem till familjer?
Vill man ha handfasta råd, skall vi ge det?
Kan vi ta emot samtal på andra platser, tex familjecentral?
Hur följer man upp?
Tid blir viktigt. Hur planerar vi? Alla nya satsningar kräver resurser i tid.
Ett projekt/en projektanställd har ju detta som uppdrag att göra planering,
satsningar vilket också spiller över på tex familjerådgivningens arbete.
Efter presentationen delade vi upp oss i grupper och delade med oss av egna
erfarenheter kring arbete med mångfald och vad vi ser för utmaningar.
Frågor från gruppdiskussioner
Kan vi ta emot personer som är under asylutredning?
Svårt om de får avslag efter några samtal. Kanske ändå är möjligt och kan vara
meningsfullt att ge lite tid för samtal. Är under den tiden en statlig fråga och
angelägenhet.

Om det kommer upp ett stort behov fr tex en flyktingförläggning får man
kanske lyfta frågan till migrationsverket. Trycka på att mer resurser sätts in där.
Tolkbehov: Många av oss skulle behöva mer träning av tolkanvändning. Tar mkt
tid. Behöver kanske boka in längre tid. Tex öka på med en halvtimme-timme. VI
kan bättre beskriva lite mer av innehållet i samtalet och behovet specifikt av
tolkens kunskaper vid bokningen. Man kan boka tolk som tex inte kommer från
egna kommunen. Kan använda telefontolk.
Bra informationsmaterial är viktigt! Som är lättförståelig och inkluderande. I
Skövde har familjerådgivningen fått sina broschyrer översatta till tre språk.
Systemprogrammet ”Validera text” kan vara hjälpsamt för att skatta texter,
broschyrer eller informationsmaterial. Är texten lättbegriplig och tillgänglig för
många?
Om vårt språk är enkelt, kortfattat och tydligt blir det lättare att förstå för alla
Viktigt att vi förklarar och diskuterar vad olika begrepp står för/betyder.
Ett exempel: Begreppet familj kan betyda olika.
Kanske skall vi förklara vad vi själva tänker med begreppet familj?
Be besökarna själva beskriva vad de menar med ordet familj. Är det mamma
pappa barn eller bröder, farbröder och deras barn eller min farfar och hans
syskon?
Efter en god lunch fortsatte vi att dela tips och ideér.
Karolina och Åsa visade en enkel och kortfattat powerpointpresentation som
de använt när de varit ute och informerat i tex SFI klasser. De berättade om
erfarenheten av att först göra en powerpoint som de tyckte var enkel och
lättförståelig men efter första användandet fick gå hem och göra om och
förenkla. Ord som ”styvfamiljsproblematik” byttes till ”ny familj” och ”det är
svårt att få tiden att räcka till” byttes till ”tid”.
Vi tog upp en del litteraturtips i ämnet. De familjerådgivare som läste
sexologikursen vid Malmöuniversitet känner igen kapitel 5, 7 och 15 i
”Sexualitetsstudier” av Lars Plantin & Sven-Axel Månsson (red) och den lite
speciella boken ” The Muslim Marriage guide” av Ruqayyah Waris Maqsood.
Vi pratade om hur våra lokaler kan göras tillgängliga och mer inkluderande inte
bara för personer med annan bakgrund än svensk utan för personer som lever i
samkönade relationer, personer från olika generationer och inte minst hur

tillgänglig lokalerna är för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Vad har vi för konst på väggarna? Vad har vi för litteratur, tidskrifter?
Karolina och Åsa berättade om de utbildningar som familjerådgivarna i Skövde
fått möjlighet att gå i projektet. Tex ”Mångfaldens mekanismer” en tvådagars
utbildning gnm Sensus i Göteborg samt ”Interkulturella processer” genom
Mångkulturellt centrum Botkyrka. (för mer tips om utbildningar se bilaga)
Region Östragötaland har under tio års tid gett en utbildning för alla
kommunanställda i hela Östergötland som heter ”Vinna Vinna”
Vi avslutade dagen med en stund samtal i grupper utifrån ett case.
Dessa samtal gav mersmak och vi kom överens om att det skulle gärna kunna
vara innehållet i en kommande träff med nätverket, olika case där vi får
fundera praktiskt hur vi arbetar och hur vi kan utveckla oss i vårt arbete.
Vi kom överens om att fråga om familjerådgivningen i Köping kan tänka sig att
arrangera nästa nätverksträff eftersom de tidigare uttryckt intresse för det.

