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Reflektioner inför grupphandledning
 Hur viktigt tycker du att det är med handledning till familjehem?
inte så viktig
ganska viktig
mycket viktig, x, x, x, x, x, x, x, x
utveckla gärna
man behöver utomstående ”ögon” som kan se allt objektiv.
att få höra att man gör ”rätt” eller att man gör ett bra jobb – en
skillnad för barnen gör att man orkar och vågar tro på sig själv, nya
tankar & idéer hjälper en i arbetet och förståelse
skönt att få prata av sig, hjälp att kunna se problem ur en annan
synvinkel
man behöver stöd och hjälp i de olika problem och funderingar man
ställs inför, ganska omtumlande att vara familjehem
väntilera frågor och få ett annat perspektiv än kanske det man kört
fast i själv
att få bra hjälp med frågor och funderingar som dyker upp av erfaren
person
skillnad på egna och andras barn är stor och det gäller att ”våga” rätt
saker och rätt nivå på ”fostran”
Man behöver få nya idéer, nya sätt att tänka på
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 Vilka förväntningar har du på handledningen?
inte särskilt höga
höga, x, x, x, x, x, x, x
mycket höga, x
utveckla gärna
tror att erfarenheten hjälper oss att ta rätt ”genvägar” i barnens
uppfostran.
räknar med förståelse & god kompetens inom området, kunna komma
med (handledaren alltså) kreativa nya idéer om hur man kan hjälpa
barnen
vet att det kommer ge mycket, att få lära känna de andra föräldrarna
och se likheter och olikheter mellan syskonen
Har fungerat bra hittills med enskild så gör det säkert i fortsättningen
med även i grupp
man tror att vi har unika frågor som bara geller oss
Hamna på samma ”nivå” dvs handledning utifrån behov, tips och idéer

 Vad önskar du få ut av handledningen? (flera svarsalternativ)
vet inte
lära känna andra, x, x, x, x
någon respons på det jag gör, x, x, x, x, x, x, x
utveckla gärna
dela erfarenheter
vägledning stöd råd push
lära känna alla de andra, få höra om andras problem, känna att vi inte
är själva med ”svåra dilemman”
svar på våra frågor
våga gå vidare med sunt förnuft och med erfarenheter, från egna
föräldratiden, ”Good enough”
få nya idéer på hur man ska lösa en del problem
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