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Kort information från KFSK
(se bilagor)
Forte:s hearing om nya nationella forskningsprogram avseende
tillämpas välfärdsforskning.
Ett axplock av många goda medskick:
- Se över tjänstelogiken, dvs. individuell anpassning till socialtjänstens
uppdrag samt se över uppdraget utifrån barnets perspektiv.
- Investeringsforskning. Följa barn för att kunna se sociala investeringar ur
ett långsiktigt perspektiv.
- Se över organisationen och samverkansmöjligheter tex. socialtjänst, skola
och elevhälsa för att kunna mäta såväl ekonomiska som
individuella/sociala vinster.
- Forskning avseende öppna insatser – vad fungerar?
- Etc.
Översyn av socialtjänstlagen, Direktiv 2017:39
Ett axplock av många goda medskick:
- Möten med barn ska göras där barnen finns. Tex i skolan samt att det ska
finnas ett utbud av ”enkla insatser” tex. till föräldrar till barn i förskolan
etc.
- Se över möjligheten för socialtjänsten att ”släppa på makten” och bjuda in
andra aktörer som utförare som ideella organisationer.
Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Armaturen, Gasverksgatan 3a, Lund. Telefon: 0728-85 47 00 Telefax: 046-71 99 30
Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109
E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se

-

Vikten av motivationsarbete i socialt arbete.
Etc.

Önskemål om information om ISA-modellen
ISA är en modell där du på ett metodiskt sätt samtalar med barn genom att
använda dig av ett interaktivt media med bilder och animeringar i en given
ordning och som genom sitt upplägg lockar fram hög grad av delaktighet från
barnets sida. Modellen som är förankrad i BBIC:s behovsområden är
tidsbesparande och effektiv, då informationen från barnet nedtecknas direkt på
dator och/eller visas via projektor på väggen. Nicolina återkommer med mer
information vid nästa tillfälle.
Frågan ang. kontaktpersoner och kontaktfamiljer, vad vet vi?
se bilaga.

Näst möte
30 november kl. 9-12 i Kommunförbundets Skånes lokaler.
Frågor till kommande möte:
- Hur kan vi jobba med EBP i våra verksamheter – Harald och Camilla
- Vad är en kunskapsbaserad socialtjänst? – Harald
- Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten – Nicolina
- Erfarenheter och nytt från DigiLitt.kom samt ev. titta på föreläsningen av
Dennis Søndergård, Nordiskt välfärdscenter CONNECT – a complete best
practice tool box for working with welfare technology.
- Boka möten för våren
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