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Möjlighet att genomföra
Ett hem att växa i digitalt
Med anledning av den pågående pandemin har Socialstyrelsen fattat beslut om
att godkänna att grundutbildningen för familjehem ”Ett hem att växa i” kan
genomföras digitalt under år 2021 och 2022. Med digitalt avses att man har
möjlighet att genomföra utbildningen via någon digital mötesform som t ex
Skype, Teams eller Zoom. Utbildningen genomförs utifrån Socialstyrelsens
powerpointbilder och upplägget i studiehandledningen. De övningar som inte går
att genomföras digitalt kan ersättas med andra valfria aktiviteter som är
anpassade till den fråga som behandlas. Materialet i grundutbildningen får i
övrigt inte förändras och ska användas i sin helhet. Beslutet gäller under år 2021
och 2022.
Socialstyrelsen har enligt Upphovsrättslagen upphovsrätt gällande grundutbildningen för familjehem ”Ett hem att växa i”. Detta innebär att materialet i
grundutbildningen inte får förändras, vare sig i sitt innehåll eller gällande de
bilder som ingår. Tanken bakom materialet är att alla familjehem i Sverige ska
erbjudas en likvärdig grundutbildning.
Utbildningsmaterialet är framtaget och utformat för att genomföras genom
fysiska träffar. Det har processen, både enskilt och i grupp, som inlärningsidé.
Det kan vara svårt att uppnå målen och få samma effekt när utbildningen genomförs digitalt.
Socialstyrelsen är medveten om att det finns önskemål om en digital anpassning
av Ett hem att växa i, men har ännu inte tagit ställning till frågan.

Erfarenheter av att genomföra digitalt
Socialstyrelsen har tagit del av erfarenheter från Kommunförbundet Västernorrland som i sin verksamhet Gemensam familjehemsorganisation (GFO) under
våren 2021 genomfört utbildningen digitalt.
De har genomfört utbildningen i sin helhet med utgångspunkt från studiehandledningen. De upplever att de, trots det digitala formatet, har uppnått ett bra resultat.
Deras erfarenhet är att genomförandet kräver en god planering och några kreativa lösningar. Utbildarna har erfarenhet av att genomföra utbildningen fysisk
och det har varit till nytta när de genomfört utbildningen digitalt, berättar de. De
tror också att en betydande framgångsfaktor har varit att de hade en etablerad
relation till deltagarna redan innan utbildningen.
Om du har frågor till GFO om deras erfarenheter är du välkommen att kontakta:
Karin Svanberg
karin.svanberg@kfvn.se
Mia Filipsson
mia.filipsson@kfvn.se
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

1(1)

