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Bättre framtid för familjehemsplacerade barn med Skolfam 

Idag lanserar Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Sveriges 
Kommuner och Landsting en webbutbildning i arbetssättet Skolfam. 
Familjehemsplacerade barn har ofta stora svårigheter i skolan – något 
som ofta leder till fortsatta problem i livet. Skolfam hjälper dessa barn till 
en lyckad skolgång. 

– Goda resultat i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för en god utveckling för 
familjehemsplacerade barn.  Alla barn har rätt till en god utbildning, säger Cecilia 
Sjölander, chef på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.  

– Denna webbutbildning gör det enklare för kommunerna att göra rätt på en gång, 
säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynkprojektet inom SKL som 
finansierat utbildningen.  

Idag arbetar ett tjugotal kommuner utifrån Skolfams modell. Erfarenheten är att 
eleverna snabbt får bättre skolresultat. I Helsingborg har hittills alla 
familjehemsplacerade barn som arbetat utifrån Skolfam klarat grundskolan med 
gymnasiebehörighet. Det är bättre än snittet för alla barn i landet. 

– Nu kan alla kommuner snabbt komma igång med ett mycket kraftfullt verktyg. Den 
nya webbutbildningen säkrar en högre och jämnare kvalitet i spridningen av 
arbetssättet. Behovet är stort, så vi hoppas på positiv respons, säger Rikard 
Tordön, nationell samordnare för Skolfam. 

Så fungerar Skolfam 

Psykolog, specialpedagog och barnets socialsekreterare kartlägger barnets styrkor och 
svårigheter. Hur kan skolan optimeras för detta barn? Därefter tas en plan fram ihop 
med skola, familjehem och socialtjänst för att tillvarata styrkor och undanröja 
eventuella hinder för lärandet. Efter två år utvärderas arbetet i en likadan 
kartläggning där resultaten jämförs och utvecklingen kan bedömas. 

Nätverk 

De 20 kommuner som hittills börjat med Skolfam har bildat ett nationellt nätverk. 
Nätverket utvecklar arbetsmodellen. Den webbaserade utbildningen underlättar för 
familjehem, vårdnadshavare, beslutsfattare, skolpersonal och barn i familjehem att ta 
del av vad Skolfam är. Arbetet samordnas med stöd från Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset. Psynkprojektet i SKL stödjer nätverkets arbete med att sprida Skolfam. 

> Läs mer om Skolfam, och prova utbildningen på www.skolfam.se 
> SKL:s arbete med ungas psykiska hälsa www.skl.se/psynk 
> Stiftelsen Allmänna Barnhuset, www.allmannabarnhuset.se  
 
Kontakt  
Har du frågor om Skolfam är du välkommen att ställa frågor till: 
rikard.tordon@allmannabarnhuset.se 073-516 17 52 

http://www.skolfam.se/
https://d.docs.live.net/8e7dfd8cbb12809c/Dokument/Webutbildningen/www.skl.se/psynk
http://www.allmannabarnhuset.se/
mailto:rikard.tordon@allmannabarnhuset.se
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Vad är Skolfam? 
Arbetssättet Skolfam syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade 
barn genom satsningar på goda utbildningsresultat. Arbetet är utvecklat och utvärderas ihop 
med forskare och drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner 
som arbetar enligt modellen. 
 
Arbetssättet går korthet ut på att genom en metodisk kartläggning skapa en individuell plan 
för hur skolan kan optimeras för barn i familjehem. Vad är barnens styrkor? Vilka är deras 
svårigheter? Kartläggningen genomförs av psykolog och specialpedagog tillsammans med 
barnets socialsekreterare. Därefter tas en plan fram ihop med skola, familjehem och 
socialtjänst för att tillvarata styrkor och undanröja eventuella hinder för lärandet. Efter två år 
utvärderas arbetet i en likadan kartläggning där resultaten jämförs och utvecklingen kan 
bedömas. 
 
De 20 kommuner som hittills börjat med Skolfam, har bildat ett nationellt nätverk. Nätverket 
fortsätter utveckla arbetsmodellen så att fler familjehemsplacerade barn får ökade 
förutsättningar för en lyckad skolgång. Nätverket samordnas med stöd från Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset. 
 
Varför nationell spridning? 
Syftet med att sprida Skolfam är att fler familjehemsplacerade barn ska få ökade 
förutsättningar för en lyckad skolgång. En spridning av Skolfam till fler kommuner innebär 
även tillgång till en bredare kunskapsbas. Att samordna resurser och utbyta erfarenheter 
mellan kommunerna stärker utvecklingsarbetet och kvaliteten i arbetet. 
 
Vad kostar det? 
Norrköpings kommun har låtit Linköpings universitet utvärdera Skolfam 2 i Norrköping 
utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den slutsats som dras där är att insatsen är lönsam 
och att den, jämfört med att inte få någon insats alls, har såväl livskvalitetshöjande som 
kostnadsbesparande effekter på både kort och lång sikt. Det handlar således inte om 
kostnader för kommuner, utan om investeringar som betalar sig och dessutom leder till ökat 
välmående. 
 


