
Fokus på stöd till placerade barns föräldrar

Förälder på avstånd är ett treårigt FoU-projekt 
finansierat av det statliga forskningsrådet Forte 
inom ramen för en tioårig satsning på praktiknära 
socialtjänstforskning. 

Projektet handlar om stöd till placerade barns 
föräldrar och syftar till att utveckla såväl insatser 
som kunskap. Det genomförs under 2019–2021 
i samarbete mellan Region Jönköpings Län, 
Göteborgsregionen och Göteborgs universitet. 
Sju kommuner är aktiva deltagare.  

Läs mer:  
www.goteborgsregionen.se/foralderpaavstand 

Välkommen till en förmiddag om 
Förälder på avstånd!

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som möter placerade 
barns föräldrar i din yrkesutövning eller som 
jobbar på ledningsnivå, likväl som till politiker 
och praktiknära forskare.

Tid och plats 
Tisdagen den 26 november kl 9.30-12.00 på 
Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 25, 
hörsal Sappören.

Efter projektets första år bjuder vi nu in till en för-
middag för att sprida vad vi gjort och lärt så långt. 



09.30 Välkomna!  
 Presentation av FoU-projektet Förälder på avstånd 
 Vilket stöd får föräldrar till placerade barn idag och vilket stöd behöver utvecklas?   
 Vad visar befintlig forskning och vad säger deltagande föräldrar och personal  
 från socialtjänsten?  
 Therése Wissö och Anna Melke, forskare vid Göteborgs universitet  
 och FoU i Väst.
 
10.45 Kaffepaus 

11.05   Vad har medverkan i projektet inneburit för de kommuner som deltar?  
Maria Alexandersson, Alingsås; Lejla Mesinovic Klecina, Göteborgs stad; Olivia 
Broström, Mölndals stad och Barbro Carlhamre, Stenungsund ger exempel på 
vilka förändringar som initierats och vad som varit viktiga lärdomar hittills.

  

11.35   Reflektioner från barn och föräldrar med egen erfarenhet av att ha eller 
vara en förälder på avstånd  
Medverkande från de idella föreningarna Knas Hemma och Qrut, aktivt  
föräldrastöd, ger sina reflektioner på projektet och på vad som ur deras  
perspektiv är viktigt när det gäller stöd till placerade barns föräldrar.

  

12.00   Tack för idag!

Program – Förälder på avstånd

Tid och plats
Tisdagen den 26 november kl 09.30–12.00 på Göteborgs universitet,  
Sprängkullsgatan 25, hörsal Sappören.

Anmälan
Dagen är kostnadsfri och platsen kan överlåtas åt annan, men utnyttjas inte  
anmäld plats debiteras 500 kr exklusive moms. Anmälan görs genom att klicka här. 
Sista anmälningsdag: 5 november.

Frågor kring anmälan
Vid frågor kring anmälan, kontakta kurs@goteborgsregionen.se.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10751

