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Knas hemma är  
en ungdomsdriven förening. 

Vi vill lyfta fram barns och ungas  
perspektiv och  erfarenheter av 

samhällsplaceringar.
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Jag vill vara hjälpen 
som jag själv hade 
behövt men inte fick.
Jesper Larsson,  
Knas hemma-ambassadör



Om Knas
Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som 
arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma 
är  ungdomar och unga vuxna i åldrarna cirka 13–30 år, som 
antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat 
boende för samhällsplacerade barn eller unga.

Knas hemma tar fram kreativa metoder 
för att lyfta barns och ungas delaktighet 
och röster inom socialtjänst, familjehem, 
HVB-hem, samt andra aktörer som träffar 
målgruppen. 

Vi föreläser och utbildar socialtjänst, 
familjehem och andra samhällsaktörer i 

delaktighetsmetoder som på bästa sätt 
stärker barns och ungas röster och höjer 
deras status i samhället. 

Det handlar om att engagera barn 
och ungdomar genom att lyssna på hur 
de själva identifierar problem, föreslår 
 lösningar och agerar utifrån dem.

Knas hemma arbetar med att:
•  Informera och utbilda placerade barn 

och ungdomar om deras rättigheter, så 
att de själva kan påverka och vara med 
och bestämma.

•  Utbilda nya medlemmar i barnets 
rättigheter och stärka dem genom 
delaktighet i organisationen.

•  Utbilda ambassadörer som 
ungdomsledare för organisationen och 

för att vara ansiktet utåt.
•  Föreläsa och utbilda socialtjänst, och 

ta fram metoder för ökat barn- och 
ungdoms perspektiv i samhällsvården.

•  Vara en röst för målgruppen barn och 
unga i samhällsvård – genom att lyssna 
till barns och ungas erfarenheter.

•  Vara en mötesplats för unga som är eller 
nyligen varit samhällsplacerade.

Tillsammans med olika aktörer erbjuder vi ett samskapande för att stärka barns 
och ungas röster och delaktighet. 

Det kan handla om att ta fram nya arbetssätt för ökad delaktighet och 
tillgänglighet, ingå i referensgrupper och projekt utifrån unga människors egna 
perspektiv, i statliga rapporter, ge input på textmaterial samt via våra föreläsningar 
och utbildningspaket för socialtjänst, på familjehemsutbildningar, på universitet 
och högskolor etc.

Vara med?
Bor du i familjehem eller HVB-hem? 

Vill du vara med i Knas hemma eller veta mer? 
Kontakta oss! 

Anlita KH?
Kontakta oss med ditt önskemål.  

Vi fördelar alla uppdrag på våra ambassadörer 
och utifrån deras bakgrund,  kunskap och erfarenheter. 

Vid föreläsningar och utbildningar, fråga efter pris för olika paketpris.
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