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Till dig som arbetar med familjehemsvård



UngArt – Träning för förändring är ett Malmöbaserat 
företag som driver öppenvård, utbildning, konsulentstödd 
familjehemsvård, stödboende samt en resursskola. 
UngArt har funnits sedan 1997, men då under namnen 
Ungdomsalternativet - en ideell förening. Föreningsgrundarna 
startade sedan  UngArt AB 2003. Öppenvårdsprogrammet 
har funnits med sedan start medan resursskolan och den 
konsulentstödda familjehemsverksamheten och stödboende 
växte fram lite senare. UngArt skräddarsyr behovsstyrda, 
kostnadseffektiva helhetslösningar utifrån klientens mål, 
problem och resurser. Våra styrkor är flexibilitet, tillgänglighet 
och närhet till de ungas vardagliga miljöer. Vårt motto är 
lev som du lär och drivkraften är tron på att alla kan och vill 
utvecklas i positiv riktning.

”TRÄNING FÖR FÖRÄNDRING” – för att förändra ett 
destruktivt beteende krävs vilja att förändras, kunskap om 
hur man gör istället och kontinuerlig träning. I Träning för 
Förändring använder vi metoder och förhållningssätt som 
bygger på modern vetenskap och beprövad erfarenhet 
och som syftar till att utöka den unges beteenderepertoar, 
stärka impulskontroll, utveckla problemlösningsförmåga, 
empati och mognare moraliskt resonerande samt stödja 
beteendeförändring i vardagen. Träningen leder till att de 
destruktiva beteendemönstren successivt kan bytas ut mot 
nya positiva handlingsstrategier.
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Familjestöd



Att vara familjehem är ett viktigt och betydelsefullt 
samhällsuppdrag som medför många utmaningar och kräver 
både kunskap och kärlek. Familjehemmet genomför en 
ovärderlig insats genom att ta emot barn och unga som av 
olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. 
Familjehemmets uppdrag är att ge barnet god vård och 
fostran samt i samråd med socialtjänst, föräldrar och andra 
för uppdraget viktiga personer som tex god man och 
familjehemskonulent tillgodose barnets behov. Målet med 
familjehemsuppdraget är att alla barn som är placerade i 
familjehem ska få en god vård och fostran och därigenom 
ges bästa möjliga förusättningar till ett gott vuxenliv. För att 
uppnå detta kräver vi att våra familjehem har:

ATT VARA FAMILJEHEM

- TID OCH ENGAGEMANG
Att vara familjehem innebär att man måste avsätta tid till att lära 
känna en helt ny individ och alla behov denna har. Man måste 
även avsätta tid för utbildning, handledning möten, med social-
tjänsten, skola, häslo- och sjukvården etc. Att bli familjehem är ett 
långsiktigt åtagande som kräver ett stort engagemang och myck-
et tid.  

- TÅLAMOD
Att skapa goda relationer är ingenting som man gör över en natt. 
Det krävs tid och tålamod och det är många viljor som ska tas 
hänsyn till. Barn och unga som placeras i jour- eller familjehem 
har ofta varit med om traumatiska situationer som påverkar dem i 
deras vardag. 



- FÖRMÅGA ATT GE TRYGGHET
Det är viktigt att man som blivande familjehem inte har några 
pågående kriser eller befinner sig i svåra situationer ekonomiskt, 
psykiskt eller på annat sätt. Barn eller unga som blir placerade i 
jour- eller familjehem befinner sig i en redan utsatt situation och 
berhöver trygghet i alla dess former.

- FÖRMÅGA ATT GE OMSORG
En god kännedom och förståelse av vilken omsorg som barn och 
unga behöver ger en sund syn på fostran och föräldrarskap är en 
grundförutsättning för att bli familjehem genom oss.



Vi arbetar med rekrytering, utredning, utbildning och 
handledning av familjehem, jourhem och förstärkta familje- 
och jourhem. Vi har idag omkring 50 pågående familjehems- 
och jourplaceringar samt förstärkta familjehemsplaceringar 
runt om i Skåne och angränsande län. Våra kompetenta, 
engagerade konsulenter finns tillgängliga dygnet runt årets 
alla dagar. De fungerar som stöd för familjehemmen och 
utvecklar deras förmågor i rollen som familjehemsföräldrar. Vi 
satsar mycket på utbildning och handledning av familjehem 
enlig Socialstyrelsens riktlinjer för att tillvarata och utveckla 
familjehemmens potential och kompetenser. Konsulenter 
dokumenterar sitt arbete i digital journalsystemet Secura 
Nova och rapporterar regelbundet till uppdragsgivare.
 
Utöver arbetet med familjehemmen har våra konsulenter 
genomfört olika projekt som bland annat inkluderat 
arbete med integration för ensamkommande barn, 
läxhjälp, aktiviteter på fritiden samt utflykter på sommaren. 
I dessa projekt har vi tagit in önskemål  och förslag ifrån 
familjehemmen och ungdomarna då det är dem som bäst 
kan beskriva sina behov.

Vår personalgrupp har bredd kompetens och erfarenhet 
och består av  socionomer och beteendevetare, som 
är utbildade i bl.a. nya BBIC, TBA, ACT, ART, KBT, MI, 
systematiskt kvalitetsledningsarbete och Kälvestens 
intervju- och tolkningsmetod. Vi tar även regelbundet emot 
socionomkandidater som utmanar oss med nytänk och som 
bidrar  till utveckling av verksamheten. 
Samverkan mellan familjehemmen, konsulenterna och 
uppdragsgivarna är A och O i vår verksamhet. Tack vare 
många lyckade placeringar och våra fantastiska jour- och 
familjehem har vi möjlighet att både lära ut och tillförskaffa 
oss kunskap och erfarenhet som utvecklar oss i vårt arbete.

KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD



Att vara familjehem är ett viktigt och betydelsefullt 
samhällsuppdrag som medför många utmaningar. Vi ser 
gärna att familjer som söker sig till oss vill bidra med sina 
erfarenheter och  samtidigt utmana sig själv och skaffa 
ny kunskap. Det finns ingen regelbok om hur man får ett 
familjehem att fungera, det finns tidigare erfarenhet, tips och 
råd, men i slutändan är varje placering unik och kräver unika 
handlingsstrategier. Vi håller därför en tät och kontinuerlig 
kontakt med våra familjehem och samtalar om sådant 
som gör varje placering unik, dvs den unges individuella 
behov och möjligheter. Vi besöker våra familjehem ofta 
och har relgelbunden handledning och uppföljning för att 
stödja familjehemsföräldrarna. Syftet med våra besök är 
inte att kritisera aller instruera, utan att samtala, berömma 
framgångar och diskutera utmaningar samt svara på alla 
möjliga frågor och funderingar. Vi arbetar även utanför de 
traditionella kontorstiderna just för att finnas till hands när 
helst behovet uppstår.

HANDLEDNING



Våra öppenvårdsinsatser riktar sig till pojkar och flickor, 11-
19 år med komplexa behov och svårigheter. De kan vara 
förebyggande, ett alternativ till institutionsbehandling, eller 
användas vid utslussning. Behovsstyrda åtgärder skräddarsys 
utifrån BBIC i samråd med socialtjänsten, vårdnadshavarna 
och den unge. Vi arbetar med motiverande samtal, träning 
och överföring av sociala färdigheter, impulskontroll, 
empati och problemlösningsträning, positiva relationer och 
förebilder samt strukturerade fritidsaktiviteter. Vi använder 
bedömningsinstrument för att följa upp och utvärdera resultat 
och rapporterar fortlöpande om ungdomens aktiviteter och 
framsteg till uppdragsgivaren.

ÖPPENVÅRD

Ungdomscoacher 
Våra ungdomscoacher skapar goda relationer med den unge 
och dennes familj, agerar som positiva förebilder, aktiverar 
ungdomen på fritiden och stödjer överföring av de tränade 
färdigheterna till vardagen. Coacherna är tillgängliga när 
ungdomarna som mest behöver stöd, på morgnarna för att ta 
sig till skolan och arbetet, på eftermiddagarna och kvällarna för 
beteendeträning, läxhjälp och fritidsaktiviteter, på helgerna för 
samtal, familjebesök, mm. Coachen fungerar som en länk mellan 
socialtjänst, hem, skola och fritid och strävar efter att skapa bra 
förutsättningar för bestående beteendeförändring.



Systematisk familje- och nätverksarbete 
Strukturerad träning av de kognitiva färdigheterna ger bäst 
resultat när den aktivt involverar den unges familj och omgivning. 
Vi arbetar med familjen för att stödja överföringen av de tränade 
färdigheterna till vardagen. VI hjälper föräldrarna att etablera 
tydliga ramar och struktur i den unges vardag och att utveckla 
kommunikation och positiva relationer i familjen. Vi erbjuder 
familjer bl.a. familjesamtal utifrån KBT, social färdighetsträning, 
ilskekontrollträning, problemlösningsträning och utbildning i 
beteendestöd i vardagen.



UngArt tillhandahåller även stödboende, vilket är en 
boendeform med stöd för ungdomar 16-21år. Stödet består 
av en tillsatt boendecoach som hjälper och vägleder den 
unge efter behov. Målet att ungdomen ska bli självständig 
och på sikt kunna bo och klara sig på egen hand i ett eget 
boende.  Målgrupp för stödboende är ungdomar 16-21 
år som har sysselsättning, skola, jobb eller praktik.  Det kan 
exempelvis vara ensamkommande ungdomar, ungdomar 
som tidigare varit placerade eller ungdomar som lever i 
en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande 
hemsituation.

STÖDBOENDE



Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 
5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt 
läroplanen. Skolan tar gärna emot ungdomar som av olika 
anledningar är i behov av individuellt utformad undervisning 
och beteendestöd. Erfarna och behöriga lärare undervisar 
utifrån elevernas individuella nivå och resurser vilket ger 
eleverna möjlighet att uppnå goda resultat. Föräldrarna 
involveras så mycket som möjligt i skolarbetet. Skolans mål är 
att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen 
och utvecklas till självständiga, socialt fungerande personer.

RESURSSKOLA



KONTAKTUPPGIFTER
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS!

Henrik Smithsgatan 14
211 56 Malmö
Telefon: 040-22 23 02
Email: info@ungart.se

www.ungart.se 
www.skola.ungart.se
facebook.se/ungart
www.youtube.se/user/ungartfilm

FRÅGOR GÄLLANDE
Skola:
David Kliba, rektor
040-92 69 85, eller 070-717 45 22, david@ungart.se

Öppenvård:
Damir Brljevic:   070-776 01 05, damir@ungart.se
Mariusz Hermelin: 070-795 76 45 mariusz@ungart.se

Familjehem:
Victoria Rosendahl: 0721-83 62 08, victoria@ungart.se
Filloreta Dermaku Hoxha: 0725-01 65 18 filo@ungart.se

Intresseanmälan familjehem: 
Elin Härnqvist: 0709-80 69 05, elin@ungart.se

Stödboende:
Elin Härnqvist: 0709-80 69 05, elin@ungart.se

Handledning, utbildning och övrigt:
David Kliba: 070-717 45 22, david@ungart.se
Teresa Almerud: 0762-913460, teresa@ungart.se
Mike Kalt: 0707-17 22 01 mike@ungart.se


