Boende för ensamkommande
flyktingungdomar i Växjö kommun

Box 1222 • 351 12 Växjö
Besöksadress Bengtsgård: Bengtsgårdsvägen 1 • 360 40 Rottne
Tel. kontor: 0470 - 79 63 85 • Fax: 0470 - 920 33 • E-post: barn.familj@vaxjo.se
Besöksadress Kampagården: Kampastigen 3• 352 34 Växjö
Tel. kontor: 0470 - 79 63 90 • Fax: 0470 - 272 68 • E-post: barn.familj@vaxjo.se

Bengtsgård
Kampagården

”Att snabbt börja skolan och få rutiner är viktigt
ur ett hälsoperspektiv.”

”Vi arbetar salutogent. Det innebär att vi uppmärksammar
ungdomarnas resurser samt de faktorer som bidrar till hälsa”
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”boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering,
städning, matlagning och tvätt som med konfliktlösning, stresshantering och relationsskapande”

Utslussningslägenheter/stödlägenheter

När en ungdom är 18 år flyttar han till en så kallad utslussningslägenhet/stödlägenhet där han bor ensam men med stöd av verksamhetens
personal. Verksamheten kommer ha 8 sådana lägenheter. Där kan man
bo tills man fyller 21 år. Hela verksamheten kommer sammanlagt att
ha 26 platser.

Verksamheternas mål

Målet med vistelsen är att ge ungdomen redskap att hantera praktiska,
sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål
enligt en genomförandeplan. Det innebär för personalen:
•
		
•
		
•
•
•
•
		
•
		
•
		

Att vara goda vuxna förebilder och skapa en trygg miljö kring
den unge
Att ge möjlighet för den unge att behålla sitt språk och sin
kulturella bakgrund
Att verka för att den unge ska lära sig det svenska språket
Att ge den unge en balanserad och meningsfull fritid
Att ge den unge god vård och fostran
Att förbereda den unge till ett självständigt liv i ett eget
boende
Att ge stöd till den unge vid ett eventuellt återvändande till
hemlandet
Att verka för en god samverkan med skola, god man och
andra, för ungdomen viktiga, personer/myndigheter

Värdegrund

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund som innebär allas
lika värde och att vi har samma rättigheter såväl som skyldigheter.

Förhållningssätt

Vi arbetar salutogent. Det innebär att vi uppmärksammar ungdomarnas resurser samt de faktorer som bidrar till hälsa. Det centrala begreppet i den salutogena modellen är KASAM (känsla av sammanhang).
KASAM innehåller delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet. Dessa tre grundbegrepp är fundamentala i arbetet
med ungdomarna. Om livet ter sig någorlunda begripligt, meningsfullt
och hanterbart kommer man inte att uppleva sig själv som ett offer,
bränna ut sig eller se livet som enbart en kamp för överlevnad.
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Metod

Vi arbetar miljöterpeutiskt. Det betyder att boendet är en viktig plats
för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och
tvätt som med konfliktlösning, stresshantering och relationsskapande.
Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser
att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen.

Lösningsfokuserad samtalsmodell

Vi har en lösningsfokuserad samtalsmodell. Den skiljer sig från det
mer förekommande modellen att undersöka själva problemet och
dess ursprung till att fokusera mer på att konstruera lösningar utan
att närmare gå in på problemet. Fokus skiftar alltså från problem till
lösning och istället för att undersöka problemet och fråga ”varför” det
har uppstått, eller ”vilken funktion” det fyller, fokuserar man på att
söka lösningar. Detta exempelvis genom att undersöka de undantag
som redan finns, eller att formulera en bild av hur man istället vill att
det ska vara.

God man

Varje ungdom får en god man som tillförordnas av överförmyndaren i
kommunen. Den gode mannen är en viktig person och betraktas enligt
lag som vårdnadshavare för ungdomen. Denne ska bevaka ungdomens
intressen gentemot myndigheter, ansvara för ungdomens ekonomi, ha
regelbunden kontakt med ungdomen, besluta om skolgång, skolresor,
delta vid utvecklingssamtal, företräda ungdomen när det gäller hälsooch sjukvård, ansöka om stöd enligt SOL, ansöka om ekonomiska bidrag hos Migrationsverket, representera ungdomen om det blir utsatt
för brott eller begår brott, godkänna resor samt hålla sig ajour med hur
ungdomen fungerar i boendet. Boendet har ett nära samarbete med
den gode mannen.

Skola

Den som är 16 år och äldre erbjuds att läsa gymnasieförberedande SF
(svenska för invandrare). Grundskolelever går i en vanlig grundskola.
Att snabbt börja skolan och få rutiner är viktigt ur ett hälsoperspektiv.
Den som har läst upp sin behörighet i svenska, engelska och matematik kan sedan söka till ett nationellt eller specialutformat program.
Beroende på ålder kan man också söka utbildning på en folkhögskola
eller Komvux.
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Bakgrund

Det kommer dagligen asylsökande barn- och ungdomar utan vårdnadshavare till Sverige. Merparten av ungdomarna är unga pojkar
mellan 15-18 år som under tiden de väntar på asyl bor i kommunala
grupphem runt om i Sverige. Denna verksamhet bedrevs tidigare av
Migrationsverket som då hade både myndighetsutövning (prövning
av asylärendet) och omvårdnaden, en kombination man ville komma
bort ifrån. Sedan 1 juli 2006 har verksamheten blivit en kommunal
angelägenhet.

Bengtsgård

Bengtsgård är ett asylboende för asylsökande pojkar mellan 15 och 18
år. Det drivs som ett hem för vård eller boende (HVB). Boendet ligger i Rottne cirka 2 mil från Växjö. Där bor ungdomarna under tiden
deras asylärende prövas. Varje ungdom får ett eget rum. Det finns även
TV-rum/allrum, kök, matsal, kontor, samtalsrum och ett jourrum för
personalen som har sovande jour. I boendet arbetar 9 handledare. Det
finns personal under dygnets alla timmar.
Migrationsverkets målsättning är att utreda minderårigas asylskäl
inom 3 månader. Handläggningstiderna kan dock variera och ibland
bli längre än 3 månader. De ungdomar som får avslag på sin asylansökan bor kvar på Bengtsgård fram till återvändandet verkställs eller tills
de fyller 18 år. Det finns även möjlighet att bo kvar efter 18-årsdagen
om det finns särskilda skäl till det. Socialtjänsten utreder dessa skäl.
Många använder sig av möjligheten att överklaga Migrationsverkets
beslut och blir på så sätt kvar i asylprocessen under lång tid, ibland
uppemot ett år.

Kampagården

Kampagården är ett HVB-boende för ensamkommande flyktingungdomar mellan 15 och 18 år som har beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT).Kampagården ligger vackert intill Växjösjön med endast
10 minuters promenad till Växjö city.
Boendet har 10 lägenheter/rum samt allmänna utrymmen såsom
samtalsrum, allrum, matsal, kök, kontor, jourrum för sovande personal
samt mötesrum. I varje boende arbetar nio handledare på ett rullande
9-veckorschema. Det finns personal under dygnets alla timmar.
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