Minnesanteckningar från RIO-gruppen den 23 februari 2018
Närvarande:
Från institutionen: Charlotte Melander, Anna Ryan Bengtsson och Ulla-Carin Hedin.
Från organisationer: Jaana Laitala och Britt Grenholm från Anhörigföreningen
Göteborg, Agneta Rapp från Göteborgs föreningscenter, Felicia Fässberg från
Suicidprevention i Väst, Lotta Bergström från KUNIS, Diana Hörnström från
stiftelsen Gyllenkroken, Margita Persson från Karins döttrar/Vägen ut!,
Lotta Lindqvist från Kvinnojouren Ada, Birgitta Ljungholm och Mierd Evfarouqi
från Göteborgs frivilliga samhällsarbetare, Per Fransson från RFhl Göteborg, Christer
Hallberg från Fontänhuset Göteborg, Nina Trollvige och Marcela Kovacsova från
Trajosko Drom.
1. Charlotte Melander hälsar välkommen och presenterar dagens program.
Det finns ett önskemål från ledningen på Institutionen för socialt arbete att utveckla
arbetet i RIO. Men för att göra det måste vi ju veta vilket arbete som sker idag i
samverkan med de idéburna organisationerna och institutionen. Det förefaller också
intressant att diskutera vilka uppgifter som vi vill utveckla, innan vi tar diskussionen
med ledningen. (Charlotte föreslår att vi går igenom närvarande organisationers
erfarenheter av samarbetet och listar deras förslag till utveckling på white boarden).
2. Vilka erfarenheter av samarbete mellan Institutionen för socialt arbete och Din
organisation finns redan idag? Vad har Du arbetat med och tagit del av?
-Flera närvarande föreningar har medverkat i Temadagen på termin 1 som längre
tillbaka kallades ”brukardagen” men som nu går under beteckningen ”Socialt arbete i
idéburna organisationer”. Deltagarna beskriver att man har medverkat med
föreläsningar i storgrupp på förmiddagen eller i klassföreläsningar på eftermiddagen
och beskrivit föreningens sociala arbete. Temadagen har haft litet olika uppläggning
och teman genom åren t ex arbete med nyanlända o. personer med funktionshinder.
- Föreläsningar av organisationens anställda och medlemmar på olika kurser i
utbildningen t ex i profilkurserna på termin 3 och 4 förekommer varje termin. Det är
kurser som handlar om psykisk ohälsa, funktionshinder, kriminalitet, missbruk etc.
- Flera av föreningarna här (Christer Hallberg från Fontänhuset beskriver) har tagit
emot många fältstudenter på termin 3 som skall skriva sin B-uppsats och som vill ta del
av föreningens arbete och finna ett tema att skriva om. Studenterna har varit ute och
besökt föreningen under 1-2 veckor och man har fått en längre kontakt än vid
föreläsningar på institutionen, vilket gett större förståelse och ömsesidigt utbyte.
Genom B-uppsatserna har föreningen också fått en dokumentation och spegling av
någon del av sin verksamhet.
- Flera föreningar har tagit emot studenter som skrivit C - och masteruppsatser om
eller i förhållande till deras verksamhet.
-Många föreningar har deltagit i Brukar-och intresseföreningsdagen på termin 6, inom
ramen för kursen ”psyko-sociala perspektiv på hälsa och ohälsa”. Nu senast den 5/1-2018
var det ca 15 organisationer som deltog. Denna temadag når alla 120 studenterna på
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kursen och är därför värdefull som information och kunskapsutbyte med
studenterna.
- Lotta från Kvinnojouren Ada och några andra föreningar tar också upp att
Kunskapsutbytet vid mötena i RIO har varit värdefullt, inte bara i förhållande till
socionomutbildningen utan också i relation till diskussioner med andra idéburna
organisationer, som man inte annars träffar så ofta.
- Många av föreningarna har deltagit i Kunis projektets olika aktiviteter under de
senaste åren. Lotta Bergström beskriver de olika aktiviteter som har förekommit
inom Kunis ram.
-Mentorskap för en klass på termin 1, där studenter har kommit ut på studiebesök till
organisationen ifråga (13 stycken organisationer totalt). Medlemmar och anställda
har tagit emot dem och informerat om sitt arbete. Studenterna har tagit del av
verksamheten och sedan redovisat sitt arbete på seminarium på institutionen, där
även föreningens medarbetare varit med.
– Föreläsningar i profilkurserna på termin 3 o. 4 (se ovan)
- Brukar– och intresseföreningsdagen i kursen ”Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa” på
termin 6, (se ovan)
-Kursen Socialt arbete på samhällsnivå 7,5 hp på termin 7 där medlemmar och anställda
från föreningarna har deltagit tillsammans med studenterna i föreläsningar,
seminarier, workshops etc. Här har det blivit livligt utbyte mellan föreningarnas
deltagare, lärarna och studenterna och uppskattats av alla parter. Idag är det 30
personer från 17 olika idéburna organisationer som deltagit i kursen och menar att
den gett stimulans och mersmak.
-Inom ramen för Kunis har också två lärare på institutionen (Katarina Hollertz och
Kristina Alstam) utarbetat ett förslag till en uppdragsutbildning för deltagare från
organisationerna, som skulle kunna sjösättas ganska snart (inom 1-2 år) om man
kunde få fram resurser till ett genomförande.
Av listan framgår att det redan finns ett omfattande samarbete mellan socionomutbildningen och de idéburna organisationerna i Göteborg. I huvudsak är man från
föreningarna nöjd med samarbetet och utbytet. Men det går naturligtvis att utveckla!
Några deltagare tar upp att det dagliga arbetet med olika individer och målgrupper
ibland hindrar en att ta del i olika samarbetsmoment. Det uppkommer akuta
situationer och problem i verksamheten som man måste lösa först.
3. Hur vill Du/ni utveckla utbytet mellan dessa idéburna organisationer och
Institutionen för socialt arbete (och eventuellt andra organisationer)?
- Marcela och Nina från den romska kvinnoföreningen (Trajosko Drom) tar upp att
man skulle önska en fast punkt under utbildningen där man kunde möta
studenterna och informera om sina medlemmars situation. Finns fortfarande mycket
fördomar och diskriminering t ex ute i socialtjänsten och medlemmarna är oerhört
rädda för dåligt bemötande. Man skulle också vilja utveckla mer djupgående frågor,
inte bara informera utan kunna resonera om olika situationer som uppstår kring
kvinnorna och vad som kan hända t ex. Vad händer när kvinnan söker
försörjningsstöd? Vad händer om hon har utsatts för våld? Vilket stöd kan hon få?
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När kan det bli vårdnadsutredning? Osv. Det behövs information och upplysning åt
bägge håll!
-Flera representanter från föreningarna anser att det finns bristande kunskap hos
studenterna om olika brukargrupper t ex saknas det ofta kunskap om nationella
minoriteter i Sverige. Britt och Jana från Anhörigföreningen i Göteborg beskriver att
anhörigperspektivet är dåligt utvecklat inom socialtjänsten och även inom andra
vårdområden, här skulle man behöva informera och föreläsa på utbildningen. Mer
föreläsningar och kunskapsutbyte behövs också beträffande missbruk, prostitution
och anstaltsvistelser säger Per Fransson från RFHL. Det behövs både föreläsningar på
utbildningen men också att lärare från utbildningen kom ut och diskuterade med
medlemmarna i föreningen.
- Diana från Stiftelsen Gyllenkroken och Christer från Fontänhuset tar upp att man
kunde inleda samarbete och utveckla föreläsningar inom ramen för Gyllenhuset, den
nya folkhögskolan som Fontänhuset och Stiftelsen Gyllenkroken har startat
tillsammans. Elever från folkhögskolan kunde delta i några föreläsningar på
institutionen och lärare härifrån föreläsa på Gyllenhuset.
- Från GFC föreslår Agneta Rapp att man skulle kunna använda de internationella
masterstudenterna mer. De kunde t ex hålla workshops på Mötesplatsen och
beskriva det sociala arbetet i sina hemländer. Sådana möten mellan svenska
föreningar och internationella studenter skulle kunna utvecklas och vara mycket
givande för bägge.
- Fältstudenternas studiebesök och B-uppsatser skulle kunna utvecklas mer och vara
till nytta både för studenterna och organisationerna.
- Lotta från Kvinnojouren Ada och andra deltagare föreslår samarbete kring olika
forskningsprojekt. Det skulle vara inspirerande och berikande att samarbeta kring
intressanta forskningsfrågor och försöka starta forskningsprojekt, som kunde
medföra utveckling av föreningarnas arbete. (Detta förekommer ju redan i viss
omfattning men fördes inte upp under punkt 2.??)
- Förslag kommer också om att fortsätta kunskapsutbytet inom RIO. Det gäller att ta
vara på erfarenheterna från Kunis och vidareutveckla dem. Man skulle kunna
använda Mötesplatsen på GFC och samarbeta med nya ”Forum för samverkan”, som
snart startar sin verksamhet. Samordnare för Forums verksamhet blir Maria
Zachrisson, som börjar sin tjänst den 1 mars.
- Flera framförde också önskemål om att genom RIO utveckla fler fasta punkter för
inflytande i utbildningen, så att det inte blir ett perspektiv som lyfts på en speciell
temadag här och där, utan blir på ett mer kontinuerligt sätt.
- Att uppdragsutbildningen som har tagits fram ska bli av.
(Vi hann inte runt till alla deltagare från organisationerna, när det gällde idéer för
utveckling och måste fortsätta med denna inventering nästa gång vi träffas.)
Anna Ryan Bengtsson föreslår att vi skriver ut minnesanteckningarna från idag och
skickar dem per mail till deltagarna, som kan ändra och lägga till saker som inte
finns med. Sedan skickar man in dem igen och vi gör en sammanställning som
underlag för diskussionerna vid nästa möte. Beslut enligt Annas förslag.
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4. Förslag på nästa möte i RIO: den 20 april 2018 kl 13.15 - 15 (i Pilen eller annan
angiven lokal). Charlotte kontaktar ledningen vid institutionen: prefekt och
studierektorer och inbjuder dem till nästa möte. Om inte någon av dem kan komma
den 20/4, får vi ändra tid till mer lämpligt datum.
Vid minnesanteckningarna:

Anna Ryan Bengtsson & Ulla-Carin Hedin
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