
Ge en extra skjuts till barn i 

familjehem - för alla barns lika 

rätt till utbildning!

En förebyggande skolsatsning inom
svensk familjehemsvård



En väl 

beprövad 

metod

Barn som bor i familjehem får som grupp 
sämre skolresultat än andra. Detta kan bidra 
mer än någon annan faktor till utsatthet 
under barndomen men även senare i livet. 
Skolfam är en arbetsmodell och ett verktyg 
för kommuner, som syftar till att undvika 
utanförskapet.

Skolfam är en arbetsmodell där socialtjänst, skola och 
familjehem samverkar med fokus på att stärka skolresultat 
för barn i familjehem. Metoden som har funnits sedan 
2005 är väl beprövad och bygger på en manualstödd 
arbetsgång där psykolog, specialpedagog, barnets 
socialsekreterare och familjehemssekreterare bildar ett 
team. Tillsammans kartlägger teamet förutsättningar för 
barnets skolprestation och följer upp barnets utveckling i 
skolan till slutet av grundskolan.

Skolfam minskar risken för sammanbrott i 
familjehemmen, skolrelaterade konflikter och är 
hälsoekonomiskt lönsamt redan efter fem år. Även 
risken för psykisk ohälsa, drogmissbruk, kriminalitet 
och biståndsberoende som ung vuxen efter långvarig 
familjehemsvård minskar med bättre skolresultat.

Det förekommer inga licensavgifter eller förpliktelser 
och alla kommuner tar ansvar för sin egen operativa 
verksamhet. När man går med i Skolfam blir kommunen 
del av ett nationellt nätverk som arbetar med samma 
modell. Det finns alltid möjlighet att rådfråga andra och 
teamen möts regelbundet i regionala träffar för att dela 
erfarenheter eller ordna gemensam kompetensutveckling. 

Vad är Skolfam?

Att gå ut grundskolan med 
gymnasiebehörighet är den 

viktigaste skyddfaktorn för att 
motverka framtida utanförskap.📣

💡



✓ Skolfam är en investering med nytta här 
och nu, men också för framtiden - en 

hälsoekonomisk pilotstudie visade att 
Skolfam betalade sig på fem års sikt 

och fortsatte betala sig även längre 
fram.

✓ Skolfam bidrar till det 
brottsförebyggande arbetet i 
kommunen.

✓ Genom Skolfam tar 
kommunen sitt ansvar enligt 

barnkonventionen och svensk lag.

För att starta Skolfam är det bra att ha checkat av dessa 
kriterier. Det är även möjligt att samarbeta med en annan 
kommun, om inte alla kriterier uppfylls.

Det finns familjehemsplacerade barn i 
grundskoleålder i kommunen. 

Det finns ett nämndövergripande beslut i 
kommunstyrelsen alternativt i social- eller 
grundskolenämnden.

Det finns förutsättningar att anställa en 
psykolog och specialpedagog som kan 
bilda team med barnsekreterare och 
familjehemssekreterare.

Några av vinsterna 

med Skolfam

Passar Skolfam din 

kommun? 



Hur 

fungerar 

Skolfam  

i praktiken?

Idén bakom Skolfam är att individuellt kartlägga 
barnets styrkor och kunskapsluckor, för att 
sedan ge ett individuellt anpassat stöd. På så 
vis maximeras chansen att barnet lyckas i skolan. 
En viktig del av processen är att barnet får vara 
delaktigt. 

Så här ser det ut för ett Skolfamteam 

att komma i gång:

1. Skolfamteamet har informationsmöten med 
familjehem, barn och skola. 

2. Psykologen och specialpedagogen gör en pedagogisk 
och psykologisk kartläggning av barnet med 
validerade tester. 

3. Resultat från kartläggningen utgör, tillsammans med 
socialsekreterares, familjehemmets och skolans 
kunskaper om barnet, basen för att upprätta en 
Skolfamplan. 

4. Skolfamplanen innehåller mål och insatser med fokus 
på att barnet får det stöd som eventuellt behövs i 
skolan och i familjehemmet. 

5. Regelbundna uppföljningar och revideringar av 
uppsatta mål genomförs tillsammans med barnet. 
Barnet ges möjlighet till inflytande över arbetssättet 
och det individuellt anpassade stödet.

6. Efter två till tre år görs en ny kartläggning. Resultatet 
jämförs med den första kartläggningen och utgör 
underlag för det fortsatta arbetet under barnets 
grundskoletid.

Start

Inkludering av
barnet åk F-7.

Första
kartläggningen.

Skolfamplan 
upprättas.

Andra kartläggningen 
(2-3 år efter första).

Mål: Behörighet att
söka till gymnasiet.

Regelbunden 
uppföljning av 

Skolfamplanen.



Tycker du att Skolfam 

låter intressant?

Välkommen att boka in ett möte för att 
samtala om hur din kommun kan ansluta sig. 
Mejla ditt intresse till info@skolfam.se så 

bokar vi in en tid med våra sakkunniga.

Ta gärna en titt på vår webbplats 
www.allmannabarnhuset.se/Skolfam

Skanna 

mig för att 

se en film om 

Skolfam!

Etablerad i 

flera svenska 

kommuner.


