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För att vi ska kunna göra så bra matchningar som möjligt önskar vi 
följande information: 
 
1. Anledning till insatsen kontaktfamilj: 
Ange anledningen till insatsen, ex. social problematik eller bristande nätverk. Hur ser barnets 
livssituation ut idag och vad tänker man att en KF kan bidra med? Vilken är barnets samt 
föräldrarnas inställning till insatsen KF? 
 

2. Omfattning av uppdraget: 
Omfattning anges i antal helger. Finns ett behov av extra tid anges även detta. Behöver KF 
kunna hämta och lämna barnet? 

3. Beskrivning av barnet:  
Vi önskar få en så utförlig och levande beskrivning av barnet som möjligt. Beskriv personliga 
egenskaper och vad barnet tycker om eller kanske ogillar. Har barnet några fritidsintressen? 
Några önskemål om aktiviteter? Hur fungerar barnet socialt med andra barn och vuxna? 
Vidare önskas information om barnets kultur och religion och vad som förväntas av 
kontaktfamiljen gällande detta. 

 
4. Språk: 
Ange barnets modersmål och andra språk i familjen.  

5. Skola: 
Beskriv barnets inställning till skolan och hur barnet trivs. Ange årskurs, hur närvaron ser ut 
och om kunskapsmålen uppnås. Om barnet får något extra stöd i skolan, beskriv hur det ser 
ut. Behöver KF hjälpa till med läxor, läsning etc.? Hur ser barnets relationer till lärare och 
andra elever ut? 

6. Hälsa: 
Beskriv vad en KF behöver känna till gällande barnets hälsa och hur de förväntas förhålla sig 
till det. Ange information om psykisk såväl som fysisk hälsa. Uppge allergier, sjukdomar, 
diagnoser och hur de yttrar sig samt eventuell medicinering. 

7. Önskemål gällande kontaktfamiljen:  
Har det någon betydelse om KF består av två vuxna eller en ensamstående? Finns det 
önskemål om att det ska finnas andra barn i KF eller bör det inte göra det? Finns det 
önskemål om ålder på de egna barnen? Önskemål om husdjur, eller inte? Ange vidare om KF 
behöver ha specifika kunskaper och erfarenheter. Tydliggör vad som är önskemål respektive 
krav. 

8. Övrigt viktigt att känna till: 
Ange relevant information om barnet och dennes familj som kan ha betydelse för att hitta rätt 
KF. Även övrig information om barnets familj kan beskrivas här, t.ex. om det finns syskon 
och om båda föräldrarna är vårdnadshavare. Har barnet haft insatsen kontaktfamilj tidigare? 
Andra insatser? 

 

 


