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Kort om Frivilliga Familjehem på Värmdö
Frivilliga Familjehem på Värmdö startade som en
förening 2018. Syftet var att stötta de
ensamkommande ungdomarna samt de familjer
som hade öppnat sina hem för en ungdom så att
ungdomen kunde stanna på Värmdö; gå kvar i
skolan, behålla sina kompisar, nätverk och
trygghet.
Alla föreningens ungdomar kom som
ensamkommande barn under 2015-2016. 45 av
ungdomarna omfattas av den sk nya
gymnasielagen och har därmed tillfälliga
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De flesta
av ungdomarna går eller har gått på
gymnasieskolorna Gustavsbergs Gymnasium
(G2) och Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG) i
Gustavsberg. Under verksamhetsåret 2019/2020
har några av dem fortsatt sina studier på
Komvux.
Frivilliga Familjehem på Värmdö omfattar vid
verksamhetsårets slut drygt 50 ungdomar.
Efter drygt två år som förening så är vi inte längre
främst en förening som stöttar ungdomar i behov
av ett frivilligt familjehem utan vi har utvecklats
tillsammans med gruppen ensamkommande
ungdomar. Under verksamhetsåret har vi fortsatt
att vara hyresvärd för ett tiotal ungdomar som bor
i studentrum som de hyr i andrahand av oss. Ett
fåtal av föreningens ungdomar bor kvar i de
familjer som från början var deras frivilliga
familjehem. För de ungdomar som önskar så
stöttar föreningen i processen att hitta en bostad
att hyra.
Föreningen följer gruppen ensamkommande
ungdomar på Värmdö och har därför under året
stöttat i asylprocesser och frågor kring
uppehållstillstånd samt med olika
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Frivilliga Familjehem på Värmdö har
haft 17 styrelsemöten under
verskamhetsåret.

myndighetskontakter. Vi hjälper till med läxor och
delar ut nödbidrag och matkassar. Vi pratar
körkort och övningskör. Tillsammans med
Värmdö Församling har vi under
verksamhetsåret drivit projektet Jobbprepp vilket
har varit en stor del av föreningens verksamhet.
Föreningen är i alla sina delar i mångt och
mycket ställföreträdande föräldrar som ger råd
och stöd i stort och smått.
För att vi ska kunna ge stöd och svara på frågor
så har vi under året varit aktiva i olika typer av
utbildningar och handledning bl a via

Migrationsverket, Länsstyrelsen, Svenska
Afghanistankommittén och Rädda Barnen.
Vi ser att våra ungdomar lyckas väl med sina
studier och i juni 2020 gratulerade vi 10 av
föreningens ungdomar till studenten. Genom
projektet Jobbprepp så har också de ungdomar
som omfattas av gymnasielagen och därför
behöver ha ett fast arbete inom sex månader
efter avslutade studier just fasta arbeten.
Vi är övertygade om att vi i Frivilliga Familjehem
på Värmdö starkt har bidragit till att ungdomarna
har fått en bra start på resten av sina vuxenliv. Vi
är mycket stolta över vår förening.
Tack vare ett nära samarbete med Värmdö
församling har vi kunnat bli så starka. Värmdö
församling har genom medel från Stockholms
stift gjort det ekonomiskt möjligt för oss att stötta
ungdomar som annars hade varit i utsatthet av
olika slag. Medel från Stockholms stift har också
bidragit till att Jobbprepp 2019 kunde starta och
sedan utvecklas vidare under 2020. Det är också
Värmdö församling som så generöst upplåter sitt
hus Lyckebo på Sjöliden till oss. På Lyckebo
huserar vi varje onsdag kväll och där håller vi
också våra styrelsemöten, har våffelcafé och
andra aktiviteter och festligheter.

Lyckebo – vårt vardagsrum
På onsdagskvällarna har vi öppet hur och inför
det dukar vi upp smörgåsar, gräddar våfflor,

sätter på kaffe och te. Dagen innan har vi hämtat
överblivna bröd och bullar från Systrarna
Delselius vid Grisslinge. På morgonen har vi fått
matsvinn från Lilla Coop i Hemmesta för att
kunna dela ut till ungdomar som önskar. Här på
Lyckebo får ungdomar hjälp med läxor, hjälp med
att fylla i papper, skriva CV och mycket mer.
Lyckebo är ett vardagsrum för både ungdomar
och vuxna i vår förening. Lyckebo är föreningens
nav och vi är oändligt tacksamma för att Värmdö
församling har valt att vara vår förenings bästa
kompis.
Under året har vi haft ett sjuttiotal Lyckbokvällar.
Det betyder att huset varit öppet så gott som
varje onsdag även under lov och helgdagar.
Dessutom har vi ofta träffar av olika slag även
andra veckodagar.
Fotokurs med Alexander Mahmoud
Verksamhetsåret 2019/2020 inleddes på
Lyckebo med en fotokurs i två dagar med
Alexander Mahmoud. Det var en fantastisk start
på sommaren och på året på Lyckebo.

Några av deltagarna i fotokursen

Tillsammans med Värmdö Församling och de
andra grupper som verkar på Lyckebo deltog vi
sommaren 2019 i en utflykt med övernattning på
Grinda och Hushållssällskapet Grön Omsorg för
att se ett småskaligt jordbruk och för att njuta av
de vackra omgivningarna på Grinda.
Arbetsmarknadsprojektet Jobbprepp
Sommaren 2018 när den Nya Gymnasielagen
blev verklighet förstod vi direkt att vi behövde
rusta våra ungdomar för svensk arbetsmarknad.
42 av våra runt 60 ungdomar omfattas av NGL.
Tillsammans med Värmdö församling skapade vi
i februari 2019 arbetsmarknadsprojektet
”Jobbprepp2019”, ett projekt med finansiering
från Stockholms stift.Under två terminer 2019
körde vi Jobbprepp varannan onsdagskväll. Allt
från individuell coachning, till CV-workshops,
rollspel där vi tränade anställningsintervjuer,
arbetsplatssituationer; vi gjorde
värderingsövningar och höll dilemmaövningar
och hur man arbetar strukturerat för att uppnå
sina mål eller fullfölja sina drömmar. Syftet med
allt vi gjorde var att göra ungdomarna mer
medvetna om arbetsmarknaden, preppa och
peppa dem för att få den där livsnödvändiga
tillsvidareanställningen.
2020 har vi riktat fokus mot arbetsgivare. Vi
måste nå arbetsgivare och kommunicera
villkoren för NGL-ungdomarna. Bland annat har
vi producerat fyra filmer där ungdomar berättar
om sina drömmar. Filmerna visas i våra kanaler,
på vår hemsida och när vi pratar om Jobbprepp.
Filmerna visades även på Nacka företagarträff i
februari där ungdomarna och vi vuxna
nätverkade, informerade och skapade kontakter.
Ungdomarna var – och är – ambassadörer för
projektet, föreningen, sig själv och sina kamrater.
Vår slogan är ”Sökes: Jobb och feriejobb Finnes:
ambitiösa ungdomar med mål”. Föreningen har
ordnat seminarium tillsammans med Värmdö
Församling om ”ensamkommande, nya
gymnasielagen och villkoren på
arbetsmarknaden” där vi samlar
framgångsfaktorer och goda exempel från både
skola och arbetsmarknaden.

På vårt seminarium talade tre arbetsgivare; Jens
Hoffman vd Dipart, Pelle Paulsson, Ica-handlare
Mölnvik och Johanna Ramstedt, enhetschef på
Djuröhemmet, om hur de arbetar med ungdomar
och mångfald generellt, och den här gruppen av
NGL-ungdomar specifikt. Cecilia Dufva från G2
berättade om framgångsfaktorer inom skolan,
och studievägledare på G2 Johan Karlsson
talade om stöd i utbildning och yrkesval. En följd
av seminariet var att vi bildade nätverket
”Tillsammans – för ett socialt hållbart Värmdö”. Vi
har sammanställt kortfattad och tydlig information
om lagen och villkoren, och vi erbjuder att stötta
och svara på frågor från arbetsgivare.
I år har vi så klart även fortsatt att stötta
ungdomarna. Vår aktionsgrupp ”JobbNU2020”
inriktade sig på dem som blir färdiga med sina
studier under året.
Det har gått bra för våra studenter
Våren 2020 har präglats av Coronapandemin.
Gymnasieskolor och Komvux övergick till
distansstudier i mars, vilket gjorde det än svårare
för många av våra ungdomar att klara sina
studier. Men de kämpade på. För de som skulle
avsluta sina studier under sommaren blev det
ännu svårare än tidigare att skaffa en
tillsvidareanställning. Vi stöttade under våren
2020 genom att varje vecka samlas på Lyckebo
och hjälpa till i jobbsökande. Vi erbjöd

truckkortsutbildning och studiekurser för att öka
chanserna till jobb. Och vi lyckades genom bland
annat intensiva kontakter med
bemanningsföretag: Alla våra ungdomar som
avslutar sina studier sommaren 2020 och har
tagit emot föreningens stöd har fått
provanställningar! Och om allt går bra övergår
dessa till tillsvidareanställning senast inom sex
månader efter påbörjad anställning.

Stockholms stift för att motverka hemlöshet.
Pengar som vi också använder i detta syfte.
Tidigt i föreningens historia blev våfflor en del av
föreningens signum och vårt recept på äggvåfflor
har lyckats göra sig ett namn på Värmdö. Som
en en del i vår stöttning av de ungdomar som
fortfarande är kvar i asylprocess startade vi
sommaren 2019 ett våffelcafé på Lyckebo.

Livsmedelsinspektör Rolf
Sex av våra åtta studenter VT20
Tio tog studenten i juni (4 fordonstekniker, 1
undersköterska, 1 målare, 1 snickare, 1 teoretiskt
tekniskt program, 1 musikproduktion, 1
barnskötare).
Våffelcafé
Ett tiotal av föreningens ungdomar omfattas inte
av den nya gymnasielagen utan befinner sig
fortfarande i olika faser av sin asylprocess. Den
här gruppen är särskilt utsatt. Föreningens
insamlade pengar går främst till den här gruppen
som vi stöttar med nödbidrag, matkassar, hyror
och busskort. Från april 2018 har Värmdö
Församling i samverkan med oss fått medel av

Våffelcaféet drivs av ungdomar och vuxna från
föreningen iklädda vackert hemsydda förkläden.
Sommaren livsmedelsinspektion och våffelcaféet
fick godkänt.2019 hade vi öppet varje onsdag kl
12-17. Kommunen gjorde under sommaren en Vi
tog emot många olika av gäster och caféet blev
ett omtyckt inslag på sommarvärmdö. Vi hoppas
att våra stamgäster kommer tillbaka under
sommaren 2020 då vi kommer att ha vårt
våffelcafé öppet i juni och augusti.

2019. Manifestationen blev mycket välbesökt och
uppmärksammades i lokalpressen (NVP, Mitti
Värmdö och P4 Stockholm Sveriges Radio).

Under Sjölidens sommarkonsert flyttade vi ut vårt
våffelcafé och erbjöd konsertgästerna
lyckebovåfflan i strålande solsken.
Vårt våffelcafé besökte också dagverksamheten
Diamanten i nyårstid. Då bjöd vi på nyårslunch i
samverkan med Värmdö församling. För andra
året i rad erbjöds de som kom dit både en
matigare våffla och en efterrättsvåffla.
Ett inkluderande och vänligt Värmdö
Föreningen vill vara med i det arbete som görs
på Värmdö för att alla som bor och verkar här
ska känna sig välkomna och delaktiga. Därför
samverkar vi med verksamheter, föreningar och
organisationer som står för allas lika värde.
Kärleksmanifestation
Tillsammans med bl a Rädda Barnen Värmdö,
Välkommen till Värmdö och Värmdö Local
Heroes Band genomförde vi en Kärleksmanifestation i Hemmesta i slutet av sommaren

Konferencierer under kvällen var föreningens
Zahoor Dostizada och Julia Cockin Wölk.
Nationell ljusmanifestation
I november genomfördes en ljusmanifestation på
70-talet orter runt om i Sverige. Vi genomförde
vår ljusmanifestation i samverkan med Rädda
Barnen Värmdö och Välkommen till Värmdö i
Gustavsbergs centrum. Ljusmanifestationen
genomfördes på årsdagen av införandet av den
tillfälliga asyllagen. Huvudarrangör för
manifestationen var nätverket #vistårinteut.
Budskapet var att vi önskar en ny lag med en
lösning för alla barn och unga som drabbats av
den tillfälliga lagen och vi anser att lösningen är
amnesti.
Minnesstund för flygkraschens offer
I januari 2019 omkom 176 personer i en
flygkatastrof. Ett plan som lyfte från Tehran i Iran
kraschade bara några minuter efter start. Iran
medger att raketer har avfyrats av misstag och
orsakat kraschen. 17 personer på planet var
hemmahörande i Sverige och flera av
föreningens ungdomar hade anknytning till

kraschen på olika sätt. Tillsammans med Värmdö
Församling genomförde vi en minnesstund i
Sjölidens kapell med ljuständning för offren i
katastrofen.
Teatergruppen KÄR är en teatergrupp som drivs
av Värmdö Kulturskola. Flera av våra ungdomar
är med i gruppen och föreningen stöttar
teatergruppen genom att ha vuxna med på
repetitioner och läger samt genom att finnas med
i foajen med fika då det vankas föreställningar.
Våren 2020 flyttade Unghuset Gurraberg till
Gustavsbergs Gymnasium för att bli en ny
mötesplats för unga. Mötesplatsen The Noise
invigdes på Alla hjärtans dag den 14/2. Vår
förening fanns på plats med både ungdomar och
vuxna. Tanken var att The Noise skulle ha öppet
på fredagar under våren kl 17-23 och vända sig
till ungdomar från 16 år. Men med Corona så
blev det för The Noise som för så många andra
öppna aktiviteter.
Vi i föreningen vill vara en aktiv aktör för att
skapa ett inkluderande Värmdö och vi är så
glada över att andra föreningar och verksamheter
vill samverka med oss.

Föreningen i media
● Redo 6 juni 2020 Jobbet
handlar om liv eller död

● Fokus 6 april 2020

Gymnasielagen gav en
andra chans – nu avgörs
vilka som får stanna i
Sverige

● ETC 15 februari 2020

Värmdös eldsjälar som
hjälper nyanlända att
fixa jobb

● Dagens Arena 11

februari 2020Debattartikel skriven av
Eva Brandsma

● NVP 8 Februari 2020

Arbetsgivare sluter upp
för ensamkommande

● NVP 7 Februari 2020

"Vem kan värdera någon
annans tro?"

● Aftonbladet Debatt 25
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Värmdö Församling, IcaMaxi Värmdö, Coop
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oktober 2019 - FFpVs
Replik (skriven av Eva
Brandsma) på
debattartikel om
arbetskraftsinvandring
som skrevs av
Företagarna.

