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GM nätverksmöte Kba 150505

Samira Othman besökte oss
Hon jobbar för P4 Hallands och Ekots räkning med ett arbete kring hur kommunerna sköter sitt åtagande när det
kommer till ensamkommande. Hon misstänker att det inte riktigt ser ut som på pappret, därför söker hon kontakt
med oss goda män för ensamkommande som har stött på bekymmer (och bra grejer också så klart) när det
kommer till boendesituation.
Hur fungerar boendena? Är boendena trygga, känner sig ungdomarna trygga osv? Placeras dom på rätt ställe, har
någon erfarenhet från att bli placerad på HVB med annan inriktning än för ensamkommande och vad är
erfarenheten av det?
Har ser ni som gode män på hur boendena, hemmen eller släktingarna drivs/tar sitt ansvar?
Finns risk att ungdomarna hamnar i kläm, på vilket sätt i så fall?
Är det någon som har erfarenhet av ensamkommande som är placerad här, men egentligen tillhör en annan
kommun. Vad innebär det?
Ta kontakt med Samira samira.othman@sverigesradio.se, 035172777

Rickard Krogh
Rickard är vikarierande chef för Kungsbacka kommuns boende.

GM’s roll i barnets dagliga liv
Hur involverade skall vi GM vara i barnets dagliga liv?
Vi GM är ofta den personen som följer barnet under hela tiden.
Skall vi ge presenter på Jul och födelsedag?
Skall vi vara med o kolla när huvudmannen spelar fotbollsmatch?
Svår gränsdragning, då det är boendets jobb med uppfostran.
GM på samma boende kanske kan prata ihop sig?

Vad göra när det inte fungerar på boendet?
Skriva orosanmälan.
Boendet skriver Lex Sara
Ligga på Socialtjänsten

HM med stort trauma
Börja på Vårdcentralen
Skolkurator
Socialtjänsten
Skriva egenremiss
Vissa HVBhem kan erbjuda mer omfattande vård
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Vad ingår i kommunens upphandling av boende, vad kan vi förvänta oss av boendet
Stig skickar mail till Rickard

GM semester backup
Om ngt händer när vi är bortresta, skicka mail till detta nätverk och be om hjälp.
Om lång semester kanske man kan fråga annan GM innan, kan man skriva fullmakt? Att kolla upp.

Öppen maillista
Ok med en öppen maillista, försök undvik mailstorm med att bara svara till och inte till alla

Höstens träffar
1/9 kl 18.00 ABF
6/10 kl 18.00 ABF
3/11 kl 18.00 ABF
1/12 kl 18.00 ABF
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