I huvudet på
Föräldramöte på Svalnäs!
Hur gör vi?
Vad vill vi?
Vad är viktigt?
Vad är syftet?

Under våren har vi arbetat med att formulera mål för verksamheten. Ambitionen har varit att målen ska
vara konkreta, begripliga och relaterade till det vi faktiskt gör i vardagen – inte det vi kanske påstår att
vi gör. Vi delade in oss i grupper och ställde tre frågor!
Vad ska elever och familjer ha varit med om innan de lämnar oss?
Vad ska elever och familjer tänka om sig själva när de lämnar oss?
Vad ska elever och familjer känna när de lämnar?
Idén med detta var att ge var och en av medarbetarna utrymme att fundera över egna värderingar –
eftersom det är de egna värderingarna som avspeglas i våra vägval och handlingar i det vardagliga
arbetet.
Så till frågorna kring föräldramötet!
Vi hade ambitionen att göra en presentation av behandlingsarbetet, men märkte i förberedelserna inför
mötet att presentationen nog handlade mer om oss. Den blev som en inbjudan till vår värld, till våra
värderingar, vår människosyn, våra mål, vår syn på problematiska beteenden, beteendens funktion,
beteendens historia, hur vi arbetar, hur vi letar undantag och kompetens, hur vi utmanar och
ifrågasätter osv.
Och det var nog alldeles utmärkt att det blev som det blev. Vi vet av erfarenhet att en förändringsprocess
alltid kräver trygga och tillitsfulla relationer - och om vi ska kunna göra skillnad i människors liv,
behöver vi föräldrar och barn som är trygga med oss. Föräldramötet blev en inspirerande och rolig kväll
– och ett steg mot fördjupade relationer!
Och apropå bilden så ställde vi frågan ”var finns problemen och var finns möjligheterna till förändring”?
En påminnelse att aldrig betrakta problem som en individuell egenskap!
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