KLARAgruppen
En del av Familjeenheten

Barnverksamhet
Barnperspektiv
Samverkan

Varför barngruppsverksamhet?
Barn och ungdomar har ofta lätt att ta på sig skulden för vad
som händer i familjen och hur vuxna agerar. Det kan då vara
bra och avlastande att gå i en gruppverksamhet där man får
träffa andra barn/ungdomar i liknande situation och där man
får tillfälle att prata och uttrycka sig, leka och få stöd av vuxna
gruppledare.
I grupperna får man träna på att prata om sig själv och sina
känslor genom lekar och aktivitet.
Vi erbjuder fyra olika sorters grupper för barn och ungdomar
samt en föräldragrupp. I varje grupp deltar mellan 3-8 barn i
liknande ålder.
BIM-grupp

BIM betyder barn som lever i familjer med missbruk. Denna
gruppverksamhet vänder sig till barn/ungdomar som lever i
familjer där det förekommit/förekommer ett beroende av
alkohol eller andra berusningsmedel.
BIP-grupp

BIP betyder barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Gruppen
vänder sig till de barn/ungdomar som växer upp i familjer där
det förekommit/förekommer psykisk ohälsa.
VNR-grupp

VNR betyder våld i nära relationer. Denna gruppverksamhet
vänder sig till de barn/ungdomar som i hemmet
bevittnat/bevittnar våld och övergrepp.

Skilda världar-grupp

Gruppen Skilda världar vänder sig till de barn/ungdomar som
har föräldrar som genomgått/genomgår en separation.
Lill-gruppen

Lill-gruppen är en föräldragrupp som riktar sig till föräldrar
med barn 0-1 år som behöver eller känner sig mer bekväma
med att delta i en grupp med ett färre antal föräldrar (6-8
personer).
Syftet med Lill-gruppen är att föräldrarna ska känna sig
stärkta i sin föräldraroll och att samspel och anknytning ska
främjas mellan barn och föräldrar.
Verksamheten bedrivs på Öppna förskolan Liten & Stor på
Nygatan i Västervik och sker i samverkan mellan förskolan
och Familjeenheten. Gruppledare är två förskollärare och en
socionom.
Lill-gruppen pågår i 10 veckor och föräldrarna träffas under
ett par timmar på dagtid 1 tillfälle/vecka.

Vad gör vi i grupperna?
KLARAgruppen använder sig av Hela människan-hjulet som är
ett material för barngrupper. Materialet är till för att
barn/ungdomar skall få möjlighet att prata om sig själva, sina
känslor, tankar och sitt eget liv. Man får möjlighet att träffa
andra barn/ungdomar i liknande situation. Vid varje
gruppträff sker återkommande samtal, lek och fika.
Gruppverksamheten skall vara avlastande av skuld och skam,
svara på frågor och inge hopp samt stärka det egna
självförtroendet. I en KLARAgrupp brukar man även göra
studiebesök eller ha en aktivitetsdag.
Gruppledarna har tystnadsplikt och KLARAgruppen är
kostnadsfri.
Om oss
Vi som arbetar inom KLARAgruppen är utbildade i att arbeta
med barn och ungdomar i gruppverksamhet. Vi har mångårig
erfarenhet av olika typer av socialt arbete. Arbetet sker i
samverkan med landstinget, olika enheter inom Individ- och
familjeomsorgen samt förskolor/skolor inom Västerviks
kommun. Vi har tystnadsplikt.
Välkommen att kontakta oss!

Samverkan
KLARAgruppen ligger organisatorisk under Familjeenheten.
Familjeenheten handhar en lokal till gruppverksamheten.
Samarbete för att upptäcka barn/ungdomar, motivera
föräldrar till att deras barn kan vara behjälpta av gruppverksamhet sker mellan flertalet enheter inom Individ- och
familjeomsorgen, landstingets vuxenpsykiatri och barn- och
ungdomspsykiatrin.
Vi samarbetar även med förskolor/skolor, kuratorer,
skolsjuksköterskor och primärvård. Om du som förälder
och/eller din familj träffar någon professionell kanske de vet
mer om KLARAgruppen och kan hjälpa er till oss.

Hur kommer man med?
Ni som föräldrar måste samtycka till att barnet går i en
KLARAgrupp. Är ni som föräldrar intresserade kontaktar ni
samordnaren för intresseanmälan. Nya grupper startas när
tillräckligt antal barn/ungdomar har anmält sig. Vi kontakter
er igen innan gruppstart och frågar om ert intresse kvarstår.
Vi har enskilda samtal med er innan gruppen börjar. Anmälan
är inte bindande. Att gå i våra grupper är kostnadsfritt.
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

Barns rätt
Enligt föräldrabalken och socialtjänstlagen har alla barn och
ungdomar rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.
Barnkonventionen beskriver barns rättigheter och att vi
vuxna skall lyssna på dem och beakta vad barn säger.
Barn behöver få sin tillvaro begriplig, meningsfull och
hanterbar. Barn har rätt att känna och uttrycka sina känslor
och få respekt för dem. KLARAgruppen syftar till att ge barn
och ungdomar rätten att komma till tals, få uttrycka sig och
träffa andra barn i liknande situation genom
barngruppsverksamhet Välkommen!
Anmälan enligt Socialtjänstlagen
Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är skyldiga
att anmäla till Socialförvaltningen om man misstänker att ett
barn far illa. En anmälan görs till Individ- och
Familjeomsorgens Myndighetsenhet.
Utredningsgruppen, Myndighetsenheten
Box 22, 593 21 Västervik
0490-25 40 00 (Växeln, fråga efter Myndighetsenheten)

Kontakta oss
Postadress

Västerviks Kommun
Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten, KLARAgruppen
Box 22
593 21 Västervik
Öppettider

Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-12.45
Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik
Telefon

0490-25 50 00
Enhetschef
0490-25 51 27
Samordnare KLARAgruppen
0490-25 51 46
Kommunens växel
0490-25 40 00

