Återrapportering, integrationsmedel
1. Aktuell status
I maj 2016 kom beslut om att Skolfam fortsätter tre år framöver i projektform och
förvaltningschef Ulf Karlsson gav i uppdrag till Helene Larsson att påbörja rekrytering av ny
specialpedagog och psykolog. I augusti anställdes Emma Lövkvist som specialpedagog i Skolfam
men psykologtjänsten tillsattes inte i pga. få ansökningar
Under tiden augusti-december 2016 startade Skolfam upp på nytt, utifrån att projektet hade
avslutats under våren 2016. Nya samtycken från vårdnadshavare krävdes innan arbetet kunde
återupptas. Skolfam har under hösten fortsatt arbetet med de barn som var med i projektet och
som fortfarande bor i familjehem. Rekrytering av psykolog har fortsatt under hösten -16 och i
december 16 rekryterades en legitimerad psykolog till Skolfam.
Planering av nya barn in i Skolfam har varit i fokus i höstens team-arbete. Förberedelse har gjorts
för att skapa förutsättningar att påbörja ett aktivt Skolfam-arbete med kartläggningar för nya
barn så fort teamet utökas med en psykolog. Bland de barn i fskk-åk7 som är familjehemsplacerade finns flera ensamkommande barn. Skolfam Lidköping har varit i kontakt med den
nationella samordnaren samt proffessionskollegior i vår region kring hur man arbetar kring barn
med annat modersmål som bor i familjehem. För att kunna påbörja Skolfam för dessa barn krävs
att de fått permanent uppehållstillstånd, att de har en långsiktig placering samt att deras
språkkunskaper bedöms som så goda att kartläggningens testresultat blir tillförlitliga. I dagsläget
bedömer teamet att det finns flera sådana barn som under kommande år kan bli aktuella för
Skolfam.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan
Problem med att rekrytera ny psykolog till Skolfam har lett till att arbetet med att ta in nya barn
och kartlägga dem inte har kunnat påbörjas i den utsträckning som varit önskvärd. En psykolog
är nu rekryterad och kommer att börja sin anställning den 18/4 2017

3. Eventuella avvikelser från projektbudget
På grund av problem med rekrytering så har vi under året inte kunnat bemanna upp med
personal såsom det var tänkt vilket också avspeglar sig i att vi inte haft så stora kostnader som
det från början var planerat. Total utgift för 2016 blev 540 000 kr.
I april 2017 kommer teamet att vara fullt bemannat.

