
      Bilaga 1 
Frågor till lärare angående att möta barn i familjehem 
 
Allmänt 
- Hur länge har du arbetat som lärare? Med vilka åldrar arbetar du?  
- Har du jobbat med något annat utanför läraryrket?  
- Vad har du för erfarenhet av barn som är placerade i familjehem?.  
- Hur många tror du att det har varit på er skola här under de senaste 10 åren, eller sju år som 
du har varit här?  
 
Fortbildning 
- Har du fått någon fortbildning eller handledning eller utbildning för att bemöta den här 
gruppen barn? 

 
Överlämning/Ta emot ett nytt barn 
- Hur brukar en överlämning gå till? Vad skiljer den från att ta emot ett nytt barn med 
”vanlig” bakgrund?  
- Vilken information behöver klassföreståndaren? Vilka hinder finns för att få den 
informationen? Vem ansvarar för att informationen kommer fram? 
 
Handlingsplan 
Jag vet att ni har en speciell handlingsplan på den här skolan. Hur väl följs den?  
- Vilka svårigheter finns det med den? 
 
Samarbete Social-skola 
- Hur uppfattar du att socialförvaltningens samarbete med skolan är idag? Vad önskar du 
skulle ändras? 
- Vilka positiva eller negativa effekter ser du av samarbetet med socialen? 
 
Stödundervisning 
- Vilka behov av stöd anser du att fosterbarnen har generellt i skolan? 
- Vem avgör om eleven får det stödet? Hur brukar ni göra?  
- Läsförmågan är avgörande för framtiden, speciellt för dessa elever. Arbetar ni konkret med 
detta? 
- Vilken är skolans styrkor resp. svagheter när det gäller att möta den här gruppen barn och 
deras behov? 
 
Ekonomi 
- Om en skola har många barn med särskilda behov, finns det då möjlighet att få extra bidrag? 
- Varifrån tas pengarna? Hur har ni gjort? 
 
Betyg 
- Hur klarar sig den här gruppen barn i skolan? Vad är din erfarenhet? 
- Hur många av dem du undervisat har gått ut med fullständiga betyg? (Vad du vet) 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 2 
Handlingsplan: 
 
Rutiner för hur vi tar emot en ny elev på högstadiet. 
 

1. När vi får veta att en ny elev är att vänta på högstadiet, ber vi eleven med föräldrar att 
besöka skolan. De visas runt av rektor eller den rektor utser och får träffa SYO-
konsulenten som pratar tillval i förekommande fall, samt om det gäller nior tar upp 
gymnasievalen. 

2. Eleven placeras i en lämplig klass efter samråd med klassföreståndarna i aktuell 
årskurs. 

3. Rektor ser till att X på distriktskontoret får det uppgifter som behövs för att eleven 
skall kunna registreras i IST-elev. 

4. När eleven kommer till skolan den första skoldagen tas han/hon omhand av 
klassföreståndaren eller skolvärden som visar runt eleven på skolan. Klasföreståndaren 
presenterar eleven för klassen. Dessförinnan utser klassföreståndaren någon elev i 
klassen som åtar sig att ta hand om den nye eleven och hjälpa denne de första 
veckorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



      Bilaga 3 
Mottagande av familjehemsplacerade barn. 
 
 
1. Socialsekreterare eller blivande familjehem kontaktar och anmäler barns inflyttning. 
 
2. Skolan rekommenderar att eleven ska ha minst en veckan inskolning i familjehemmet före 
skolstart. 
 
3. Möte med handläggare från placerande kommun, familjehemmet, om möjligt biologisk 
förälder, EHT (Elevhälsoteam), specialpedagog och rektor.  
 
4. EHT och specialpedagog tar kontakter med föregående skola. 
 
5. Rektor, EHT samt specialpedagog samråder om barnets placering utifrån dess speciella 
behov, klassernas storlek och sammansättning. 
 
6. Information till personal om ny elev. 
 
7. Eleven kommer till skolan tillsammans med familjehemsförälder, ev. socialsekreterare och 
träffar sin klassföreståndare. Eleven visas runt på skolan och presenteras för viktiga vuxna. 
 
8. Klassföreståndaren kontaktar ev. före detta klassföreståndare. 
 
9. Eventuellt åtgärdsprogram och beslut om extra resurser ska vara klart innan eleven börjar 
sin nya skolgång. 
 
10. Klassföreståndaren informerar klassen om att en ny klasskamrat ska börja och utser några 
elever som särskilt ansvarar för att den nya klasskamraten ska trivas i klassen. 
 
11. Regelbundna träffar tillsammans med familjehemmet, klassföreståndare ev 
specialpedagog och representant för EHT. Biologisk förälder bör i så stor utsträckning som 
möjligt närvara och där så anses lämpligt, även eleven, för att främja en så positiv skolgång 
som möjligt. Placerande kommun bör aktivt medverka vid dessa möten för att säkerställa att 
det går så bra som möjligt för det placerade barnet. 
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