S olfam
Bes rivning av satsning
Örebro ommun är en av 26 ommuner i Sverige som investerar i S olfam, en förebyggande arbetsmodell
som bygger på samarbete mellan s olan och socialtjänsten, i syfte att stödja familjehemsplacerade elever att
uppnå måluppfyllelse i grunds olan. Satsningen bidrar till att mins a ris en för utanförs ap och stödja
elever, s ola och familjehem. Se www.s olfam.se för mer information.
Satsningen pågår: 2016-06-01 – 2018-12-31

Arbetssätt och metod
S olfam-modellen syftar till att ö a familjehemsplacerade barns måluppfyllelse i s olan genom att s apa
förbättrade förutsättningar. En psy olog och specialpedagog arbetar tillsammans med barnets och
familjehemmets socialse reterare med att genomföra individuella artläggningar av elevens förutsättningar
att lara s olan. Fo us ligger på att synliggöra styr or och svagheter i de oli a ämnena, men oc så relationen
mellan elev och lärare, elevens intelle tuella begåvning, ognitiva, sociala och pra tis a färdigheter samt
änslomässiga status belyses. Kartläggningarna ligger sedan till grund för den plan som tas fram för hur
barnet s a uppnå måluppfyllelse och gymnasiebehörighet.
Förväntade effe ter
Fler familjehemsplacerade barn förväntas fullfölja och uppnå måluppfyllelsen i grunds olan, bli behöriga till
gymnasies olan, påbörja och fullfölja ett nationellt gymnasieprogram, samt påbörja vidare studier eller
omma i arbete efter avslutad s olgång. Förväntade effe ter är även att färre familjehemsplacerade barn
behöver omplaceras från familjehem till HVB, bli beroende av stöd från Socialtjänstens öppenvård samt bli
beroende av försörjningsstöd vid vuxen ålder. S olfam satsningen s a oc så utvec la samordning och
samver an mellan s olan och socialtjänsten, samt s apa förståelse för målgruppens behov av stöd i s olan.
Medel beviljade: 5,2 milj ner kr n r
Involverade förvaltningar: S cialförvaltningen ch Förvaltningen försk la ch sk la

Mer information
Frågor om satsningen? Konta ta proje tledaren för Skolfa :
Marie Cesares Olsson, marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se, 019-602 63 22
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