Kort om Ifous
Ifous – Innovation, forskning och
utveckling i skola och förskola – är ett
fristående forskningsinstitut. Ifous är
en medlemsdriven organisation som
i dagsläget har ca 170 medlemmar,
främst kommunala och fristående
skolhuvudmän. Med utgångspunkt i
medlemmarnas behov och önskemål
driver Ifous forsknings- och
utvecklingsarbeten inom skola och
förskola.

Aktuellt från Unicef

Visionen är att minska gapet mellan
forskning och praktik för att förbättra
barns och ungas lärande. Resultatet av
ett arbete genom Ifous ska märkas i
klassrummet och i elevers motivation
och kunskap.

Läs mer om Ifous på www.ifous.se
Information om det nya FoUprogrammet finns på www.ifous.se/
nyanlanda
På samma sida finns dessutom hela
förstudien att ladda ner.

konkreta råd och vägledning i mötet med barn på flykt,
säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF
Sverige.
— Det handlar till exempel om att kunna upptäcka
risksituationer och veta vart man ska vända sig om ett
barn far illa eller behöver professionell hjälp.

Möta barn på flykt
Enkel handbok för alla
STÖRRE KUNSKAP KRÄVS
I MÖTET MED BARN PÅ FLYKT
Hur möter man ett barn som är på flykt? Som har svåra
upplevelser bakom sig, och är i kris? Hur kan man främja barnets hälsa och motverka stress? UNICEF Sverige
och barnläkaren Lars H Gustafsson ser ett behov av
ökad kunskap och har tillsammans tagit fram en handbok till alla volontärer och personal runt om i landet som
behöver stöd i arbetet med barnen.
Ett ökande antal barn har anlänt till Sverige på senare
tid. Under 2015 kom drygt 70.000 asylsökande barn,
antingen ensamma eller tillsammans med sina föräldrar.
Många människor har på kort tid blivit engagerade i
mottagandet av barnen – det handlar till exempel om
volontärer, personal på boenden, gode män och personal
inom skolan och hälso- och sjukvården.
Det är till dem som UNICEFs nya handbok Möta barn
på flykt vänder sig. Den innehåller enkla tips, som var
och en kan tillämpa.
— Vi ser att behovet är mycket stort nu eftersom det
finns många nyanställda och oerfarna som behöver
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Under våren 2016 arbetar Ifous
tillsammans med medlemshuvudmän
med att utarbeta en forsknings- och
utvecklingssatsning inom arbetet med
förutsättningar för och organisation krig
nyanlända elever.

Handboken tar upp en rad frågor som uppstår redan i det
allra första mötet med barnet. Vad kan man som medmänniska göra när man närmar sig ett barn i kris? Hur
arbetar man med en tolk? Hur upptäcker man sjukdom
och stress? Undernäring, bristsjukdomar och karies är
vanligare hos barn på flykt än hos andra barn. Tillsammans med de svåra upplevelser som barnet har bakom
sig ökar det risken för både fysisk och psykisk ohälsa.
— Men det är också viktigt att identifiera de så kallade friskfaktorerna, alltså de positiva krafter som finns
inom varje barn och i barnets omgivning, säger barnläkaren Lars H Gustafsson.
— Här finns ny forskning som kan ge både volontärer
och anställd personal viktiga verktyg för att möta de här
sårbara barnen på rätt sätt.
Boken ger också en översikt av de svenska lagar som
gäller barn på flykt och vilka rättigheter som de har. Har
alla barn till exempel rätt till sjukvård, var och när får
man börja skolan och vem är ansvarig för att se till att
barnet får en hälsoundersökning?
Handboken Möta barn på flykt är gratis och finns både i
tryckt form och i digitalt format att ladda ner på
unicef.se
För ytterligare information, kontakta:
Christina Kerpner, pressansvarig UNICEF,
christina.kerpner@unicef.se
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