
DETTA BEHÖVER BARN AV SINA FÖRÄLDRAR
En stabil och varm relation till båda föräldrarna
Föräldrar som är engagerade och ger stöd
Uppmuntran i vardagen och i skolarbetet
Förväntningar ställda på en rimlig nivå 
En förutsägbar relation

DETTA ÄR SKADLIGT FÖR BARN
Konflikter mellan föräldrarna 
Föräldrar som fokuserar på konflikten istället för barnets bästa.
Att bli indragen i föräldrarnas konflikt genom att;
 Bli budbärare.
 Bära hemligheter.
 Dölja känslor.
 Få närgångna frågor om den andra föräldern.
 Höra nedvärderande kommentarer om den andra föräldern.

NÄR DU ÖNSKAR FÅ HJÄLP AV  EN KOORDINATOR
Ta kontakt med familjerätten i din kommun för ytterligare information

 Botkyrka kommun        08-530 617 01
 Huddinge kommun       08-535 300 00
 Haninge kommun         08-606 70 00
 Nacka kommun            08-718 80 00
 Södertälje kommun      08-523 017 59
 Tyresö kommun           08-578 291 00
 Värmdö kommun         08-570 470 00 



KOORDINATORN STÖDJER FÖRÄLDRAR  ATT
Minska konflikter
Stärka föräldrars förmåga att samarbeta och/eller vara förälder på 
varsitt håll
Arbeta från en parrelation till en föräldrarelation
Arbeta fram en fungerande vardagsstruktur för barnen

KOORDINATORN STÖDJER FÖRÄLDRAR ATT 
GÖRA ÖVERENSKOMMELSER UTIFRÅN 
BARNETS BEHOV; t.ex
Angående mindre förändringar och förtydliganden av avtal, t.ex. vid 
resor, lov, storhelger och födelsedagar
Vid överlämningar - när, var, vem och på vilket sätt
Gällande uppfostringsfrågor
Val av skola och förskola samt val av aktiviteter  under ledigheter
Kring barnens saker, utrustning och kläder
Hur kommunikationen ska ske mellan föräldrar i frågor som rör 
barnen
Hur kommunikationen mellan förälder och barn ska ske när barnet 
är hos den andre föräldern
Hur kontakten med andra viktiga personer inom barnets nätverk 
ska se ut

SÅ HÄR GÖR KOORDINATORN

Lära känna familjen 
Koordinatorn
Tar del av utredningar och får därigenom kunskap om barnets be-
hov, föräldraförmågor och stödbehov avseende samarbetet mellan 
föräldrarna och i relation till barnet
Lär känna barnet, familjen och familjens sätt att kommunicera

Förmedla kunskaper 
Koordinatorn 
Samtalar om barns kort- och långsiktiga behov
Informerar om effekter för barn vid konflikter och skilsmässa 
Föreslår strategier för samarbete
Vägleder i föräldrarelationen, konflikthantering och kommunikation

Koordinera
Koordinatorn
Vägleder föräldrar i hur de kan förhålla sig till viktiga personer inom 
barnets nätverk samt hur kontakten mellan barnet och dessa viktiga 
personer ska se ut 
Kan ge föräldrarna stöd i kommunikationen med professionella som 
har kontakt med familjen

Konflikthantering 
Koordinatorn
Hjälper till med att få avtal och överenskommelser att fungera; 
tolkning och omarbetning
Medlar mellan föräldrarna
Underlättar konstruktiv kommunikation 
Kan komma med rekommendationer gällande barnen om föräldrar-
na inte kan komma överensGRUNDREGLER

Koordinatorn har fokus på barnets bästa
Koordinatorn är opartisk
Koordinatorn har fokus på lösningar i nuet och framåt
Koordinatorn hjälper till för att alla ska få komma till tals


