Grästorps kommun
Social verksamhet

Trappansamtal riktar sig till
barn och ungdomar från 4 år
och uppåt som har upplevt
våld i sin familj.
Syftet är att barn och
ungdomar ska kunna sätta ord
på minnen genom att berätta
och bearbeta traumatiska
upplevelser och få hjälp med
att få ett sammanhang i det
som hänt.
I samtalen får barnen
möjlighet att uttrycka känslor
och upplevelser om det som
hänt. De får kunskap om vilka
reaktioner som är vanliga för
barn som upplevt våld. De får
även hjälp att upptäcka och
förstå mer av sina egna tankar
och känslor.

Är du intresserad?

Trappansamtal

Hör av dig till
Social verksamhet
Samordnare/kontaktperson
Pia Gidensmed
Telefon: 0514-581 56
pia.gidensmed@grastorp.se
Postadress:
Grästorps kommun
Social verksamhet
467 80 Grästorp

Samtal för barn och ungdomar
som upplevt våld i sina familjer

Barn som upplevt våld i familjen

Trappanmodellen

Att som barn se sin förälder bli slagen
och kränkt är nog bland det svåraste
ett barn kan uppleva. Den rädsla och
maktlöshet barnet känner när det inte
kan stoppa våldet riskerar att prägla
hela dess uppväxt.

Arbetssättet bygger på strukturerade
samtal och uppgifter anpassade efter
barnets ålder och utveckling.

Många barn bär på minnesbilder som
det som hänt. Det är vanligt med
funderingar eller mardrömmar när de
ska sova på natten.
Många barn går med en ständig oro
eller rädsla för att våldet ska ske igen.
Få barn har någon som vet om vad de
varit med om eller någon som de kan
prata med. Barn kan känna skuld och
skam över det som händer hemma och
väljer att inte berätta för någon. De
kan känna sig svikna av både pappa,
mamma och andra som inte ser eller
gör något för att situationen ska bli
bättre.
Grästorps kommun vill bryta tystnaden
för dessa barn genom att erbjuda
individuella krissamtal enligt
Trappanmodellen.

Trappansamtal handlar om att ge barn
stöd och möjlighet att uttrycka minnen
och känslor genom att berätta och
gestalta tankar och upplevelser om det
som hänt.
Genom att erbjuda barn trappansamtal
får de möta en vuxen som tar dem på
allvar och som har tid att lyssna till
deras upplevelser. Med hjälp av
krissamtal stödjer man barnets egna
läkningsresurser och konfrontation
med verkligheten.
Trappansamtal innebär att varsamt
stödja barnets konfrontation med
verkligheten. Barnet får möjlighet att
fritt uttrycka sina känslor av rädsla,
sorg, ilska och skuld. Den vuxne
samtalar med barnet på barnets villkor
och utifrån barnets perspektiv. Barnet
ska få hjälp med att få ett sammanhang
i det som har hänt.

Socialnämnden uppgift är att verka för den
som utsatts för brott och dennes närstående
får stöd och hjälp.
Enligt 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen ansvarar
socialnämnden för att ett barn, som utsatts
för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att
ett barn som bevittnat våld eller andra
övergrepp av eller mot närstående är offer
för brott och ansvarar för att barnet får det
stöd och den hjälp som barnet behöver.

All personal har sekretess. Sekretesslagens
bestämmelser är till för att skydda den
enskildes personliga integritet.
Den gäller gentemot enskilda och andra
myndigheter.
Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen har
anställda inom myndigheter vars
verksamheter berör barn och ungdom,
skyldighet att anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får veta något som kan
innebära att nämnden behöver ingripa i en
underårigs skydd. Sekretess gäller ej i dessa
fall.

