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AFFÄRSPLAN
för

Britta Schölin Konsultation
framtid och vision
Britta Schölin Konsultation –framtid och vision är en enskild firma, som ägs och drivs av socionom/familjevårdskonsulent Britta Schölin. Den är politiskt och religiöst obunden.
Grundidén är alla människors lika rätt och en humanistisk människosyn som vilar på psykodynamisk
grund.
Teoretiska utgångspunkter för arbetet är ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med systemteori, kognitivtoch lösningsfokuserat synsätt och nätverksteori i fokus samt en väl beprövad erfarenhet.
För att kunna utföra arbetet på tillfredsställande sätt krävs en god teoretisk kunskap och fortlöpande vidareutbildning inom aktuella områden.
Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med intentionerna i FN:s barnkonvention, intentioner, riktlinjer
och föreskrifter i socialtjänstlagen och LVU, socialtjänstförordningens stadgar inom socialtjänstområdet,
övrig tillämplig lagstiftning samt i de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar för vård
och behandling av barn och ungdomar.
Affärsidé
Min affärsidé bygger på konsulentstödd familjevårdsverksamhet, konsultuppdrag och utbildningar.
Konsulentstödd familjevårdsverksamhet
Rekrytering, utbildning, stöd och handledning av familjehem åt främst kommunernas socialtjänster.
Konsultverksamheten kan erbjudas till:
* Kommunernas individ och familjeomsorg:
Handledning och stöd till familjehem/kontaktfamiljer.
Utredning av familjehem/kontaktfamiljer enligt Kälvestens - och PRIDE-metoderna.
Social kartläggning enligt BBIC (Barnets Behov I Centrum).
Att vara oberoende ordförande vid uppföljningsmöten enligt BBIC i familjehem.
Att vara stödperson vid övervakat umgänge.
Projektuppdrag av olika slag.
Krisstöd.
*Organisationer som arbetar med biståndsverksamhet:
Handledning vid ansökan om bistånd.
Redovisningsrutiner.
Återrapportering av projekt och ekonomi.
Projektuppdrag av olika slag.
* Övriga kommunala verksamheter och organisationer
Projektuppdrag av olika slag.
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Utbildning kan erbjudas till:
* Kommunernas individ och familjeomsorg:
Utbildning till familjehem i till exempel BBIC, PRIDE
Föreläsningar för blivande, nytillkomna och erfarna familjehem och kontaktfamiljer.
Föreläsningar för socialsekreterare och familjehemssekreterare.
Föreläsningar för förtroendevalda.
* Skola och barnomsorg
Utbildning i grupprocesser och gruppdynamik.
Utbildning i samarbetsrutiner.
Utbildning i krishantering.
*Organisationer som arbetar med biståndsverksamhet:
Utbildning i ansökningsrutiner.
Utbildning i redovisningsrutiner.
Utbildning i upphandlingsregler för SIDA bidrag.
Kompetens
Jag, Britta Schölin, är socionom med socionomexamen 1969. Utöver min socionomexamen på 120 universitetspoäng (160 nya poäng) och 40 års samlad kunskap har jag:
totalt-60 poäng i psykologi varav 40 poäng ingår i socionomexamen.
Steg 1 utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning.
Familjeterapiutbildning.
Arbetsledarutbildning.
Utbildning i företagsekonomi.
Min arbetslivserfarenhet är:
5 år inom kommunal socialvård i Kumla kommun som socialsekreterare.
15 år som skolkurator i Kumla kommun
10 år som kurator och enhetschef inom Barn och Ungdomspsykiatrin i Örebro läns landsting.
10 år som familjevårdskonsulent och enhetschef hos Stiftelsen Bergslagsgårdar, Örebro.
Under 9 av dessa år har jag erfarenhet av att driva kanslifunktionen inom RFF (Riksförbundet för
Förstärkt Familjehemsvård).
Jag har varit projektledare för biståndsverksamhet i Ryssland inom det sociala området under 7 år.
Jag har två kommuner och tre familjehem samt en organisation inom biståndsområdet som ställer upp som
referenter.
Britta Schölin
Socionom
Mina samarbetspartners är:
Kognitiv samtalsterapi med hästkraft
Barbro Sartz
personalvetare/familjehem
073-63 72 797
www.sartzlantliv.se

Tre U Consulting
Johanna Gustavsson
projektutvecklare/socionom
703-767 995
www.korsfallet.se
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