Viktig information till dig som vill ta del av Hitta rätt
Hej,

Hitta rätt är ett grundläggande tematiskt material som riktar sig till ensamkommande ungdomar i
åldern 15-21 år. Materialet bygger på aktivt lärande. Genom sitt upplägg har Hitta rätt en naturlig
koppling till genomförandeplanen som upprättas tillsammans med ungdomen, kontaktpersonen,
socialtjänsten och god man/särskild förordnad vårdnadshavare.
Hitta rätt utgår från Barnets behov enligt BBIC,(Barns behov i centrum), det system som
Socialstyrelsen rekommenderar och som används nationellt för utredning, planering och uppföljning i
den sociala barn- och ungdomsvården.
Materialet är framtaget av Enheten Boende för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad och är
nu en del av ett projekt som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Eftersom
efterfrågan av Hitta rätt har varit väldigt stor nationellt erbjuder vi nu även andra kommuner att ta
del av det och gratis ladda ner materialet här på Länsstyrelsens portal informationsverige.se.
Här på samverkansportalen kan du också diskutera och ställa frågor om Hitta rätt och få tips och råd
av andra användare. Men innan du laddar ner materialet, är det viktigt att läsa igenom den
information vi sammanställt nedan.
Vi hoppas att ni kommer få stor nytta och glädje av materialet.
Vänliga hälsningar,
My Fridh Ringqvist
Projektledare Göteborgsregionens kommunalförbund, GR

Hur gör man sin pärm?

Varje kommun/aktör gör sina egna pärmar. Utgå gärna från en halvryggspärm med plastficka på
framsida och rygg.
Det finns tre pdf-filer som tillhör Hitta rätt och som du når här via portalen. Eftersom materialet är
färgkodat måste samtliga skrivas ut på en färgskivare.
1. Filen Handledning är klar och kan skrivas ut dubbelsidigt.
2. Filen Framsida och rygg kan också skrivas ut direkt för att sättas in i plastfickorna på pärmens
framsida och rygg.
3. Filen Pärminnehåll består av allt det som ska sättas in i pärmen: Välkomstblad, arbetsblad och
signeringsblad. 13 av arbetsbladen är lokalanpassade och ska alltså först justeras för din kommun
innan de kan skrivas ut enkelsidigt. Pärminnehållet sätts därefter in i utskriftsordning.

Hur lokalanpassar du?

12 av de 100 arbetsbladen är lokalanpassade till Göteborg. De här sidorna fungerar som mallar i filen
Pärminnehåll och de uppgifter som kan behöva justeras för att passa just er kommun går att ändra.
Mestadels är det endast hänvisningen (innehållet i den grå rutan) som behöver anpassas. Ni får hjälp
av att Göteborgsversionen ligger som förlaga men ni kan alltså själva ändra de uppgifter som handlar
specifikt om Göteborg för att sedan spara och skriva ut er egen version.
Signeringsbladen Aktiviteter och utflykter är också lokalanknutna och fungerar därför också som
mallar.
Ni som arbetar i Göteborgs Stad behöver inte göra några ändringar utan kan skriva ut pärminnehållet
direkt.

Arbetsbladen som behöver justeras för kommuner utanför Göteborg Stad är:
Under området Hälsa
Motion
Någon att prata med -Flyktingbarnteamet
Under området Familj och relationer
Flyktingguide
Aktiviteter - för ungdomar
Aktiviteter – föreningar
Under området Klara sig själv
Din stad/kommun
Din stad - platser att känna till
Åka kollektivt (till exempel buss)

Åka buss - busskort
Biblioteket
Socialtjänsten – ekonomiskt bistånd
Jobba extra

Tips och råd inför uppstarten för kommuner som inte ingår i Göteborgsregionen samt
andra aktörer:

Även om vi tror och hoppas att Hitta rätt är lättarbetat är det viktigt att personal som ska jobba med
det känner till materialet, dess innehåll och arbetssätt väl. Ett förslag är att ni anordnar ert eget
seminarium.
Be gärna personalen att läsa handledningen och bläddra igenom pärmen innan detta tillfälle för att
få ett effektivt möte.
Några exempel på innehåll och frågeställningar att ta upp finner ni nedan:
BBIC-vad är det?
Vilka arbetsblad i Hitta rätt anser ni skulle vara fördelaktiga att arbeta med i mindre grupper?
Vilka arbetsblad i Hitta rätt anser ni att man bör arbeta med individuellt med en ungdom?
Hur gör man när man presenterar Hitta rätt för en ungdom första gången?
Vilka blad tror ni kan vara bra när man är helt nyanländ, vilka kan bli mer aktuella senare?
Provjobba gärna några av arbetsbladen. Med hjälp av handledningen kan ni följa arbetsgången och
finner förhoppningsvis svar på era frågor.
Lycka till!

