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Children’s program
Inom Children's program utbildas ledare runt om i landet för att kunna erbjuda en
metod som kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.
Children's program skapar bättre förutsättningar för barnen - nu och i framtiden - och
minskar risken att nyktra missbrukare återfaller.
Inom Children's program ska vi också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för
barn om missbruk och hur det kan bli för en familj, och därmed hitta fler barn i som
lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått något
stöd.
Children's program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs med stöd från
Arvsfonden.

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

Syfte
Att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa
och/eller ett alkohol- eller annat drogberoende och att kunna erbjuda barn till
missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Mål
Uppbyggnad av en utbildning av ledare för programmet Children’s Program, samt att
utarbeta en metod för att nå barn i missbruksmiljö genom klassrumsbesök.
Klassrumsbesöken kan också vara ett sätt att bjuda in till programmet eller annan
relevant stödverksamhet.

Huvudmålgrupp 1 (aktiva deltagare)
Personer som arbetat med barn i olika sammanhang, till exempel personal på
behandlingshem för beroende, personal inom socialtjänsten eller skola och som vill
utbilda sig som ledare inom Children’s program och klassrumsmetoden.

Målgrupp 2 (aktiva deltagare)
Cirka 10 barn och deras föräldrar som genomgått programmet. Dessa barn och föräldrar
vill vara med då det är viktigt för dem att sprida mer kunskap om sjukdomen alkoholism
eller annat drogberoende och få fler att förstå hur missbruk påverkar hela familjen. Tre
klasser från Johannesbäcksskolan i Uppsala, två klasser i årskurs 3 och en i årskurs 5.
Samtliga elever deltog vid en presentation av projektet. Efter genomförd presentation
inbjöds eleverna till att medverka och bli delaktiga framöver i framtagandet av
utbildningen för nya ledare i Children’s program. Samtliga klasser tackade ja till att
delta. Klasserna kommer att vara involverade i det pedagogiska innehållet i
ledarutbildningen och bollplank kring hur klassrumsmetoden ska se ut.

Målgrupp 3
Barn i skolklasser där klassrumsmetoden kommer att genomföras.

Viktigaste aktiviteter
•
•
•
•
•

•

Ta fram en ledarutbildning i Children’s program
Genomföra en ledarutbildning med cirka 20 deltagare
Ta fram en metod för Beamerbesök – klassrumsbesök för att berätta om
missbruksproblematik och att det går att få hjälp för hela familjen
Utbilda de nyutbildade ledarna i klassrumsmetoden
Genomföra klassrumsbesök i cirka 15 klasser och genomföra Children’s programomgång med de nya ledarna, så att de blir certifierade. Programmen genomförs
av tre ledare i samarbete. Kommer att bli cirka sju tillfällen med Children’s
program under projekttiden. Vid varje tillfälle närvarar cirka åtta barn och fem
föräldrar samt två instruktörer som certifierar.
Utbilda ytterligare nya ledare, cirka 14 stycken, i Children’s program samt i att
genomföra klassrumsbesök.

•
•

Marknadsföra nationellt att det går att utbilda ledare i Children’s program och
en klassrumsmetod
Marknadsföra att det kommer att kunna gå att få tillgång till platser för barn och
föräldrar på Children’s program.

