
Familjecoacharnas kontaktuppgifter hittar 
du på följande sida.

FAMILJEHUSET HEIDEKEN
Smedsgatan 3, 20700 Åbo (B-trappan)
www.vslj.fi

Verksamheten sker under överinseende av 
Egentliga-Finlands barnskyddsföreningar 
rf och i forskningssamarbete med 
organisationens vetenskapliga sponsorer. 

Vad barnet kan gå 
och fundera på

Den vuxna kan undra

Tillbaks Till Skolan -verksamhet 
Väcker skolfrånvaron oro? 

Familjecoacharna hjälper skolan och föräldrarna 
Familjecoacharna finns till skolans och föräldrarnas förfogande när det behövs stöd och hjälp för att minska 
mängden skolfrånvaron. Familjecoacharna är erfarna yrkespersoner med mångsidigt kunnande inom arbete 
med barn och familjer.

För att barnet ska få allt det stöd hen behöver för att skolgången kan möjliggöras, är samarbetet mellan famil-
jen, skolan och andra aktörer viktigt.



Skolfrånvaron bör tacklas snabbt  
Barnets skolfrånvaro ökar oftast om inte orsakerna till 
frånvaron utreds och löses. Om skolfrånvaron blir lån-
gvarig kan det bli allt svårare att återgå till skolan. Det 
kan slutligen leda till en situation där barnet inte går 
alls i skolan. 

Processen för ökat antal skolfrånvaron 

Kommer inte till skolan

Återkommande 
skolfrånvaron

Frånvaron och närvaron 
varierar periodiskt

Återkommande svårigheter 
att åka i väg till skolan 

Frånvaron från 
enstaka lektioner 

Ökat antal 
förseningar 
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Måste ”tvingas” till skolan 
och försöker få lov att 
stanna hemma

Tillbaks till skolan -verksamheten 

För vem
•    Barn som går i skolan i Åbo på lågstadienivå och     
deras familjer. 
•     Barnet har skolförseningar, svårt att fara i väg  
till skolan eller återkommande skolfrånvaron.
• Antalet frånvaron kan vara litet eller stort.

Vad ska vi göra?
Startkartläggning
Vi bekantar oss med varandra och orsakerna till 
frånvaron kartläggs tillsammans med 
familjen och skolan. 

Mål och arbetssätt
Vi kommer överens om vilka förändringar  
som eftersträvas. Vi kan träffas hemma, i skolan 
eller vid Perhetalo Heideken. Arbetet skräddarsys för 
att täcka barnets och familjens individuella behov. 
Stödbehovet kan gälla familjens rutiner, regler och 
interaktion. Vi kan också stärka barnets färdigheter 
eller ge hjälp i att gå till skolan. Vi jobbar i samarbe-
te med skolans personal och vid behov även med 
andra aktörer. 

Avslutning av arbetet
Slutlig feedback och rekommendationer för fortsät-
tningen. Ett möte eller ett samtal 1–2 månader efter 
aktiv arbetsprocess. 

Vi prioriterar barnet och 
lägger hen i centrum av 

vår verksamhet.

hur kontakta:
Barnets vårdnadshavare kan själv kontakta oss. Med föräldrarnas lov kan även skolans personal eller någon 
annan för familjen bekant aktör kontakta familjecoacharna.  Verksamheten är gratis för familjen och baserar sig 
på frivillighet. 

Familjecoacharna vid Tillbaks till skolan -verksamheten:

Minna Huunonen 
puh. 044 535 5143 
minna.huunonen@vslj.fi

Monica Essén  
(Monica arbetar också på svenska)
puh. 044 535 5156
monica.essen@vslj.fi

FAMILJEHUSET HEIDEKEN
Smedsgatan 3, 20700 Åbo (B-trappan)

Verksamheten sker under överinseende av Egentliga-Finlands barnskyddsföreningar rf  och i forskningssamarbete 
med organisationens vetenskapliga sponsorer. 


