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2019: Antal 7-14 i olika former av samhällsvård

Familjehem HVB SIS

Pojkar: 3670
Flickor: 3426
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I Familjehem  Alla andra

2016: Behöriga till gymnasiets yrkesprogram

Pojkar f. 95-97 Flickor f. 95-97
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I samhällsvård inte hela åk 9 I samhällsvård hela åk 9 Inte i samhällsvård

2018: 20-åringar som fullföljt gymnasiet

Män Kvinnor



Placerade barn

Godkänd skola 
> bättre hälsa 
som vuxen

• Alkohol- och narkotikamissbruk

• Allvarlig kriminalitet

• Tonårsföräldraskap

• Biståndsberoende

Om man klarar åtminstone 
godkända betyg reduceras 
risken till hälften för:

Social Rapport 2010, kap. 7
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Ett förebyggande arbete för barn som

• Bor i familjehem
• Går i grundskolan 
• Alla inkluderas, oavsett kända svårigheter 
• Undantag: barn som är mottagna i särskolan

Skolfam



Skolfam

Här finns Skolfam

• Från söder till norr och från väst till öst!

• Skolfam utvecklades i Helsingborg 2005



Letterbox Club Sverige



• Modell från England

• Pilotstudier 2014 -2015

• Metodutveckling 2017

• Spridning  från 2018

• Fortsatt utveckling

Letterbox Club Sverige

Rose Griffiths, grundare av Letterbox Club



Hur är det att delta i Letterbox Club Sverige?

Det var nog över 
förväntan bättre när 
man såg innehållet i 

förpackningarna. 
Väldigt fina gåvor och 
böcker. Detta skulle 

alla socialförvaltningar i 
Sverige ha tillgång till 
att ge sina familjehem.

Fantastisk möjlighet som 
har gjort/gör det möjligt 

för mig att vara ett 
pedagogiskt och 

lärandeelement som 
komplement till skolan. 

Barn som inte har 
synliga svårigheter får 
inte alltid det stöd de 

behöver.

GULD VÄRT! 
Fantastiskt att få 

den här 
möjligheten att 

uppleva den lycka 
som dessa paket 

gett barnen.

Tack så himla 
mycket för dom 

grejer jag har fått. 
Det är så sjukt bra i 
den här letterbox. 

Nu kan jag prova på 
nya böcker och spel. 

Tack så mycket.

Letterbox Club Sverige



Hur är det att få paketen från Letterbox Club Sverige?

Det är väl det här med att 
barnen blir sedda, nånting 
kommer till mig, det väcker 
någonting. Jag tror att det 
här är oerhört viktigt ur ett 

annat perspektiv som ni 
kanske inte tänkt på från 

början men som vi har sett 
jättetydligt.

Hon har sett fram emot 
paketen, känner sig lite 
vuxen och njuter av det 
fina innehållet. Hon blev 
inspirerad att fortsätta 

att läsa ännu mera.

Absolut lycka. Han 
går in på sitt rum 

och stänger om sig 
och så hör man inte 

av honom på en 
timme. 

Det är bra att 
det står mitt 
namn. Då vet 
man att det är 

till mig.

Letterbox Club Sverige



Bidrar Letterbox Club Sverige till goda stunder?

Jag hade verkligen 
tråkigt innan paketen. 
Jag hade en telefon 

men jag ville ha någon 
att leka med. Sedan 

när det där spelet kom 
blev min familj 
intresserad av 

böckerna och spelen.

Jag tycker att det var 
jättemysigt för att hon 
tyckte att det var så 

mysigt. Jag tyckte att 
det var en bra grej 
och, att få de här 

paketen och, och hon 
kände sig väldigt 

utvald.

Som familje-
hemsförälder men 
också mormor, så 
har den hjälpt mig 

att hitta trevliga och 
roliga spel som i sin 
tur ger bra stunder 

tillsammans.

Det var den bästa 
stunden, att ha 

barnen vid sidan om 
och mysa och läsa 

med dem, och att få 
komma i barnens 

värld. Vilken chans!

Letterbox Club Sverige



Bidrar Letterbox Club Sverige till lust att lära?

Han har räknat 
pengar om och 
om igen. Kul att 
det var låtsas-
pengar i spelet.

Hon har blivit mycket 
mer intresserad av att 
göra sina läxor. Det är 

stor skillnad faktiskt. Det 
beror på att någon bryr 

sig om. Hon fick bra 
poäng på matten på sista 

tiden också.

Många positiva reaktioner från 
både barn och familjehems-

föräldrar. Flera barn som 
upplevt att det är roligare att 
läsa de böcker och spela de 
mattespel som kommer via 

Letterbox än det som erbjuds i 
skolan. Deras familjehems-
föräldrar har uttryckt att det 
varit lättare att motivera till 

läsning och räkning.

Letterbox Club Sverige

Jag har blivit 
snabbare på att 

läsa och vi 
använder dom där 

låtsaspengarna 
och flera andra 

saker från spelen.

Han har blivit 
mer motiverad 
att läsa böcker.

Förut så gillade jag 
inte matematik så 
mycket, men nu 
tycker jag att det 

är jättekul.
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