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Finns det någon i det egna nätverket som du kan/vill bo hos?
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Vi är oroliga och vi behöver veta
vad det finns för skydd för dig i
din nuvarande situation som gör
att vi kan undvika en placering.
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Placeringstermometer
En vanlig bild som många har av socialtjänsten är att vi bara placerar
barn som inte kan bo hemma. De allra flesta som får stöd av socialtjänsten blir inte placerade.Vi har många olika typer av stöd som man kan få
och vill prata mer om det idag.
Termometern är ett sätt för oss att prata om det vi vet idag som gör
oss oroliga för dig men också de saker som vi tänker är skydd, saker
som gör oss mindre oroliga för hur du har det.
Saker som kan göra oss oroliga kan vara; om det inte finns en vuxen
som du litar på, om de du bor med inte mår bra, om du inte mår bra,
om andra omkring dig i exempelvis skolan är oroliga för hur du har det.
Saker som vi tänker är skydd för dig kan vara; om det finns vuxna som
lyssnar på dig och som du kan lita på, om det finns en plats för dig där du
tycker om att vara exempelvis en fritidsaktivitet eller en ungdomsgård,
om det går bra för dig i skolan och du har vänner.
Ju mer saker vi får veta om hur du har det desto bättre kan vi hjälpa dig
och din familj få det ni behöver. Om det finns mer saker som gör oss
oroliga än saker vi tänker är skydd, så hamnar vi högre upp på termometern. Finns det mer saker som vi tänker är skydd än saker som gör
oss oroliga, så hamnar vi lägre ner på termometern.
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Om du skulle beskriva din situation, vilken färg/nummer skulle
du välja då, när BLÅ/ETT är att du kan/vill bo hemma och
RÖD/FEM är att du måste bo någon annanstans?
Håller du med om de saker som gör oss oroliga, vilka saker
oroar dig?
Håller du med om de saker som vi tänker är skydd för dig,
vilka saker tänker du skyddar dig?
Är det något mer som du tänker jag behöver veta om din
situation som kan påverka hur jag tänker kring termometern?

