
 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till digital utbildning i BRA-samtal för barn i skyddat boende 

Plats: Zoom eller Teams 

Tid: 08.30-16.00 

Målgrupp: Personal som arbetar i skyddade boenden 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram utbildningen BRA-samtal. Under två fullmatade 

utbildningsdagar kommer du att få redskap för hur du kan prata med förälder och barn med 

anledning av att familjen kommit till ett skyddat boende. BRA samtal har ett tydligt rättighets- och 

delaktighetsperspektiv som innebär att det är centralt att barnet tillfrågas och får möjlighet att 

uttrycka sina frågor och behov. Det är ett sätt att möta barn som många tycker är inspirerande och 

roligt. 

Modellen BRA är framtagen för samtal med barn med anledning av att de är anhöriga till en förälder 

med någon form av allvarlig sjukdom, psykisk funktionsnedsättning missbruk/beroende eller när en 

förälder dör. Det gäller även barn som har varit utsatta för våld, när föräldern får någon form av 

behandling.  

Nu har vi anpassat samtalsverktygen i modellen för samtal med barn som kommit till ett skyddat 

boende med sin förälder. BRA-samtal erbjuds med anledning av situationen, att barnet inte kan bo 

hemma. Modellen är ett stöd till personal i hur de kan prata med barnet utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

Eftersom barn som kommer till skyddat boende är en ny målgrupp för BRA-samtal är den ännu inte 

helt inkluderad i utbildningsmaterialet ”Guide för BRA samtal”. Vi vill testa samtalsverktygen lite mer 

för att se om vi behöver göra några fler anpassningar. I avvaktan på det så har de samtal personal har 

med barn i skyddat boende samma upplägg och syfte, så guiden är en fullgod vägledning även för 

denna målgrupp.  

Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. Din medverkan och ditt 

engagemang är en viktig del i utbildningen. För att få intyg på genomförd utbildning och ”körkort” i 
BRA-samtal ska du delta 100% bägge dagarna, läsa utbildningsmaterialet och ha prövat BRA-samtal i 

rollspel eller i praktiken mellan de två utbildningsdagarna. 



 

Alla som deltar i utbildningen får en länk till en plattform där vi har lagt allt material och länkar till 

Zoom, där utbildningen äger rum. För att vi ska kunna genomföra utbildningen som planerat så 

behöver alla deltagarna logga in enskilt och använda varsin dator. Det går bra att delta hemifrån med 

en god internetuppkoppling.  

 

Kontaktpersoner:  

Åsa Lundström Mattson, projektledare och utbildare: asa.l.mattson@allmannabarnhuset.se  

Cicci Andersson, utbildningsadministratör: cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se 
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