Maskrosbarns föreläsningar
Ger dig kunskap och praktiska
verktyg i arbetet med unga

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja barn som växer
upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Vår vision är att alla
barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Maskrosbarns föreläsningar – timmar som gör skillnad!
Barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt är en utsatt grupp som vuxna ofta
saknar kunskap om och verktyg för att kunna stötta. Våra föreläsningar ger kunskap, ökad förståelse
och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn som lever i utsatta situationer.
• Föreläsningarna vänder sig till dig som möter barn och unga i arbetet, exempelvis inom socialtjänst,
vård, skola, polis och kriminalvård. Vi vänder oss även till dig som studerar och planerar för ett
yrkesliv inom dessa professioner.
• Föreläsningarna baseras på många års intensivt arbete med unga samt på studier om ungas
upplevelse av stöd och bemötande från professionella.
• Samtliga föreläsare har erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.
• Våra föreläsningar har hittills nått närmare 120 000 elever och vuxna som arbetar med barn och
unga och är mycket uppskattade.

Föreläsningar och utbildningar som vi erbjuder
Att växa upp med en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt
En inspirerande föreläsning som fokuserar på förändringsmöjligheter och unga människors kraft

I den här föreläsningen får ni ta del av vår föreläsares egen historia om att vara barn till en förälder
som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Föreläsaren beskriver sin egen resa till att må bra, släppa
kontrollen över sin förälder och inse att den har rätt att må bra – även om föräldern inte gör det.
Föreläsningen innefattar även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet och möten med de hundratals ungdomar som vi årligen kommer i kontakt med.
Tid: 1–2 timmar
Riktar sig till alla som vill veta mer om Maskrosbarn och om målgruppen.

Socialtjänsten genom ungas ögon
En föreläsning utifrån intervjustudierna ”Frågar man inget – får man inget veta” (2012) och ”Jag
är bara en påse med pengar” (2016)

Föreläsningens första del fokuserar på vad ungdomar har för erfarenheter av att möta socialtjänsten och
deras tankar och konkreta idéer på hur socialtjänsten kan möta deras behov ännu bättre. Den andra
delen går djupare in på ungdomarnas upplevelser, tankar och känslor kring insatser från socialtjänsten.
Vi berättar vad de upplever har fungerat bra och hur förändringar kan göras för att öka kvalitén på den
sociala barn- och ungdomsvården.
Föreläsningen innehåller ungdomarnas egna berättelser, citat och filmer. Vi ger er konkreta tips på hur
ni kan arbeta utifrån ungdomarnas behov.
Tid: 1–3 timmar
Riktar sig till professionella som arbetar på socialtjänsten samt politiker och beslutsfattare.
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Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna i samhället
Insikter från intervjustudien ”Frågar men inget – får man inget veta” (2012)

Föreläsningen anpassas utifrån er arbetsplats/utbildning och handlar om ungdomars upplevelser kring
bemötande, delaktighet, information, miljö och stöd ifrån professionella. Utifrån ungdomarnas egna
berättelser, bilder och filmer fokuserar vi på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor
och verktyg som hjälper er att förbättra ert arbete med unga.
Tid: 1–3 timmar
Riktar sig till professionella som möter barn i sitt arbete inom t.ex. skolan, psykiatrin, missbruksvården samt till studenter.

Från kaoset till lugnet – vid placering
En utbildning för familje- och jourhem utvecklad från insikterna i rapporten ”Jag är bara en påse
med pengar” (2016)

Utbildningen utgår ifrån ungdomars egna erfarenhet och tankar om att vara placerad i ett familje- eller
jourhem och hur de har upplevt insatsen. Några områden som berörs är; förståelse för målgruppen,
första tiden i en placering, vilket typ av stöd ungdomarna önskar och kontakten med socialtjänsten.
Utbildningen innehåller interaktiva övningar, diskussioner och konkreta tips och verktyg från ungdomar med erfarenhet av placering i familje- eller jourhem.
Tid: 2–4 timmar
Riktar sig till familje- och jourhem samt kontaktfamiljer.

Barn som utsätts för brott inom familjen
Ger kunskap om barns tankar och känslor av att bli utsatt för brott av de som står dem närmast

Föreläsningen bygger på barns berättelser om hur det kan vara att bli utsatt för brott av de som står
dem närmast. Vad ger det för konsekvenser och vad för typ av hjälp önskar och behöver barnen? Vi
problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet.
Tid: 1–3 timmar
Riktar sig till professionella som möter ungdomar i sitt arbete samt till andra som är
intresserade av ämnet.

Hur kan skolpersonal göra skillnad?
En utbildning baserad på ungdomars tankar och idéer om hur skolpersonal kan uppmärksamma
barn som lever i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

Utbildningen ger djupare kunskap kring vilka symptom elever som växer upp i familjer med missbruk
och psykisk ohälsa kan få och dess långsiktiga konsekvenser. Vad kan skolan göra för att stötta eleven
och vad är bra att tänka på när en orosanmälan till socialtjänsten ska skrivas? Vi kommer även att ta
upp ungdomars bästa tips i hur du som vuxen kan agera.
Deltagarna får tillgång till en film, övningar och handledningsmaterial som kan användas för att hålla
i en elevlektion om missbruk och psykisk ohälsa.
Tid: 2–4 timmar
Riktar sig till vuxna som arbetar inom skolan.
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Maskrosbarn och socialtjänst föreläser tillsammans
Minskar avståndet mellan unga och myndigheten samt ökar elevers kunskap om socialtjänsten

De flesta ungdomar vi möter känner inte till socialtjänsten. Det skapar fördomar och motstånd, samt
leder till att många ungdomar inte får rätt hjälp i tid. Den här föreläsningen är ett sätt att minska detta
problem. Föreläsningen leds av Maskrosbarn tillsammans med en eller två av de lokala socialsekreterarna.
Våra föreläsare är unga vuxna som talar samma språk som eleverna och har egna erfarenheter av att
växa upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Tillsammans berättar vi hur
socialtjänsten fungerar och hur man som ungdom kan söka hjälp, vår föreläsare inleder även med att
berätta om sina egna erfarenheter.
Tid: 30–60 min
Riktar sig till socialtjänsten. Målgrupp högstadie- och gymnasieelever.

Maskrosbarn arbetar för
att ungdomar ska:
• Få kunskap om sin situation 		
och sina rättigheter.
• Skapa en egen identitet, skild 		
från föräldrarnas och rollen i 		
familjen.
• Skapa meningsfulla relationer.
• Forma sin egen framtid och
vara en del av samhällslivet.

Hur bokar jag en
föreläsning eller utbildning?
Maila oss på sandra@maskrosbarn.org så återkommer vi med
en prisuppgift.

I mailet anger ni:
• Namnet på föreläsningen ni vill 		
boka.
• Hur lång ni vill att föreläsningen 		
ska vara.
• Antal åhörare.

Vill du veta mer om
oss så gå in på vår hemsida:
www.maskrosbarn.org

• I vilket sammanhang skall föreläs		
ningen genomföras (t.ex. under en
konferens eller en utbildningsdag
för personal, en elevlektion).
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