Så får ni ut mer av familjerådgivningens statistik –
save the date!
Genom att analysera befintlig statistik på ett nytt sätt kan landets familjerådgivningar hitta
vägar att tydligt öka effekten på sina insatser. Hur detta går till kommer MFoF att visa på
webbinariet Att leda och organisera kommunal familjerådgivning den 2 december.
”Kommunerna har redan har alla pusselbitar. Det gäller bara att lägga ihop dem på ett
annat sätt för att kunna göra rätt analys”, förklarar Maria Wikström, utredare på MFoF.
Under detta kostnadsfria webbinarie för Under detta kostnadsfria webbinarie för chefer,
upphandlare och ansvariga politiker ger MFoF konkreta exempel på hur kommuner kan
utveckla sin familjerådgivning med hjälp av befintlig statistik. För att öka effekten, men
också för att undvika att bli lurad av siffror som ser bra ut men som egentligen döljer reella
behov. Under webbinariet kommer MFoF också att informera om myndighetens fokus och
målsättning för familjerådgivningsverksamheten den kommande treårsperioden.
Så ringa in 2 december i din almanacka. Mer information kommer inom kort.

Samarbetet med KFR fortsätter
I samband med fjolårets KFR-dagar berättade MFoF om myndighetens vägledning i
familjerådgivning och fick med sig en rad viktiga synpunkter inför det fortsatta arbetet. I
början av maj fortsatte samtalen - denna gång med KFR:s styrelse - där vi förde viktiga
resonemang kring den nya vägledningen och framtiden för svensk familjerådgivning.
Dessa samtal kommer att fortsätta vid en träff med KFR:s styrelse i november. Vill du göra
ett medskick inför dessa samtal, hör av dig till ulrik.stenberg@mfof.se.
En sammanfattning av den nya vägledningen hittar du här, tillsammans med möjligheten att
ladda hem vägledningen i sin helhet.

Samtal med chefsnätverk i Skåne
Fortsatta samtal har det också varit i Malmö, där MFoF inbjöds att träffa ett chefsnätverk
för familjerådgivningar i Skåne län. Fyra verksamhetschefer deltog på plats och två via länk
som tillsammans representerade 14 olika kommuner. På agendan stod bland annat en
dialog om hur kommuner kan få ökad kunskap om familjerådgivningens effekter,
familjerådgivningens samverkan med andra aktörer samt vilket stöd chefer önskar från
myndigheten. Det blev en mycket givande dag där MFoF fick med sig en rad nya insikter

om familjerådgivningarnas villkor och utmaningar i Skåne. En uppföljande dialog är redan
inplanerad..

Barns rätt till delaktighet
Den 26 oktober är myndigheten inbjuden till ett nätverk med 11 familjerådgivare i södra
Sverige som fördjupat sig inom området barnrätt och barns delaktighet i familjerådgivning.
Här hoppas MFoF få med sig goda exempel men också information om hur myndigheten
kan stödja familjerådgivare när det gäller att utveckla metoder och arbetssätt kring barns
delaktighet.

Prenumerera du också!
Här kan du beställa vårt nyhetsbrev där vi samlar viktig information om familjerådgivning för
yrkesverksamma och beslutsfattare. Det är kostnadsfritt och du kan när som helst avsluta
din prenumeration, direkt i nyhetsbrevet.

