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Viktigt att hjärtat är med – för den som vill bli 
jour/familjehem 

 

Vill du vara med och göra skillnad? Eller känner du någon som skulle passa för detta 
uppdrag? Nytidas Ungstöd behöver fler familjer som kan ta emot barn och ungdomar 
som är i akut behov av hjälp.  

För den som vill bli familjehem är det viktigt att ha ett personligt intresse och samtidigt förstå 
vilka behov som barnet har. Våra familjehemskonsulenters roll är att 
stötta familjerna som öppnar sina hem. Att vara jour- eller 
familjehem handlar om att se till barnets alla behov och stå för den 
dagliga omvårdnaden och vara barnets trygghet. Barnet ska vara en 
del i familjen och det är viktigt att familjen har både tid och 
känslomässigt utrymme för att ta emot ett till barn i familjen.  

Vad krävs för att bli jour/ familjehem? 

En familj kan idag se ut på många sätt och det finns inga krav på att 
det bara är de traditionella kärnfamiljerna som kan bli 
jour/familjehem. För att det ska bli så bra som möjligt för familjen och 
barnet är vi noggranna med att det blir en bra matchning. Ni behöver 

kunna erbjuda en trygg och strukturerad miljö med mycket omtanke. För att kunna bli 
jour/familjehem får man inte förekomma hos kronofogdemyndigheten, i sociala register eller i 
belastningsregistret. 

Vad ni kan förvänta er av oss som familjehemskonsulenter 
Konsulenterna har kontinuerlig handledning med familjerna och besöker initialt familjehemmet 
minst 1 gång per vecka och har täta telefonkontakter för att fånga upp eventuella frågor som 
uppstår. När placeringen pågått en tid besöks familjerna varannan vecka men telefonkontakt 
sker minst en gång i veckan samt att vi finns tillgängliga på jouren dygnet runt. Vi är även 
familjens stöd i kontakt med myndigheter och följer med på möten samt har kontinuerlig kontakt 
med socialtjänsten och följer upp hur placeringen fortlöper. 

Alla jour- och familjehem går en utbildning i ”Ett hem att växa i”, som är en grundutbildning som 
tagits fram av socialstyrelsen. Förutom grundutbildningen sker temakvällar där jourhemmen 
fortbildas i olika områden som vi tillsammans med jourhemmen anser relevanta.  

För mer information hör gärna av er till oss på:  

08- 411 11 28 alternativt på asa.lundin@nytida.se   
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