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o 3 skyddslägenheter 

o Öppen stödverksamhet

o Opinion- och påverkansarbete 

Sollentuna Kvinnojour 2002 



o Rätt att gå vidare -Unizons idépris

o Gömd ska ej vara glömd

o Från kollektiv boende till skyddslägenheter 

o Engagera samhället mot våld t ex 

www.viärsollentuna.se

Sollentuna Kvinnojour  



”Det kom en lärare som jobbade för de som bor i skyddat boende och inte kan gå 
i skolan för att de bor där. Så då fick man undervisning dära, de kom dit och lärde 
oss och så var det ett rum där hon lärde oss saker.”

”Hur tycker du att det var?”

”De funkade men det var inte lika roligt som att gå i en vanlig skola.”

”Vad är det som är bra med en vanlig skola?”

”Man har vänner, det är det som är viktigast. Och att man raster och sånt.”

”Vad vill du säga till de som bestämmer om barn som kommer till olika skyddade 
boenden?”

”Jag vill säga att de förstår inte hur vi mår direkt. Och efter allt sånt. De vet inte 
exakt hur dåligt vi mår. Vi vill ju leva som vanligt igen. Det vill man.”



Har upplevt våld och är i kris

Mammas processer i fokus, barn som bihang

Behov av stabilitet och förutsägbarhet

Rätt till skolgång, men…

Barnens situation i skyddat boende



Utmaningar: politisk vilja och praktiska 
lösningar

Så gick vi tillväga:
- Startade projekt 2014
- Samverkan via två kontaktpersoner på BUK 
- Utbildningssatsning om elever med skyddad 

id till personal i skolan

Gömd ska inte vara glömd 



Rutinen:
o Kvinnojourens skyddsbedömning gäller
o Kommunen fattar beslut om 

1) sekretess
2) särskilda skäl

o Namngivna kontaktpersoner sköter 
kontakten med förskolan eller skolan

o Namngivna tjänstemän (controllers) sköter 
fakturering till barnets 
folkbokföringskommun

Gömd ska inte vara glömd 



o Vanlig vardag trots allt
o Barn får vara barn
o Del i läkningsprocessen
o Bättre relationer, mamma och barn sliter inte 

på varandra
o Kvinnojouren får jobba med det vi kan; våld
o Kunskapsspridning inom kommunen om barn 

i skyddat boende
o Rätten till skola har blivit verklighet

Effekter



Info@sollentunakvinnojour.se

Tel 08-35 60 69

www.sollentunakvinnojour.se

Vi finns på Facebook

mailto:Info@sollentunakvinnojour.se
http://www.sollentunakvinnojour.se/

