
Integrationsplan för minderårig  
som anlänt utan vårdnadshavare

FYLLS I TILLSAMMANS MED BARNET/DEN UNGA PERSONEN OCH HENS 
FÖRETRÄDARE

 Barnets namn och tilltalsnamn Personbeteckning Invandringsdatum och -ålder

Modersmål Medborgarskap Religion

Företrädarens namn och kontaktuppgifter 

Var bor barnet (familjegrupphem, stödbostad, inkvarterad hos en familj, fosterfamilj, någon annanstans), kontaktuppgifter 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
FLYTTNING OCH FAMILJ 1 

Skedena innan ankomsten till Finland

I vilka länder har hen bott? Med vem? 

Vilka andra språk har hen lärt sig? 

Har gen gått i skola i andra länder? Hur många år har hen gått i skola? 

Resan och upplevelse av flytten

Hurdan var resan till Finland? Hur har hen upplevt det att bosätta sig i Finland? 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
FLYTTNING OCH FAMILJ 2

Familj

Vem tillhör familjen? Var bor de för tillfället (namn och släktskapsförhållande)? 

Hurdan var familjens situation i avgånglandet innan flytten? Oroar sig barnet/den unga personen för släktingar i andra 
länder? Vad oroar hen sig för? Kan hen hålla kontakt med sin familj/sina närmaste? Vem och hur ofta? 

Finns det andra släktingar eller närstående i Finland? Vem?

Familjeåterförening

Har processen inletts? Var, när och av vem? Planerar hen att inleda processen?  

Sociala förhållanden och övriga nätverk

Vem ingår i hens närmaste nätverk som hens kan be om hjälp? 

Känner hen sig ofta ensam? 

Har hen kontakt med finländare (t.ex. kompisar i skolan och hobbyer, flick- eller pojkvän)?
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
BARNETS ALMÄNNA LIVSSITUATION 1 

Hälsa och utveckling

Har hen varit frisk? Har hen haft allvarliga sjukdomar 
eller olyckor? Oroar hen sig för sin hälsa? 

Har man lagt märke till utvecklings- eller 
inlärningsproblem?   

Har hen sett eller upplevt något traumatiskt? Vad? 

När? Hur påverkar det barnets/den unga personens 
vardagsliv? 

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Vad har man kommit överens om med barnets/den unga 
personens företrädare?
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
BARNETS ALMÄNNA LIVSSITUATION 2

Daghemmet/skolan

Var går barnet/den unga personen i skola? I vilken klass?  
Hur går det i skolan? Har hen kompisar? 

Om barnet gått i skola i avgångslandet, hur gick skolan där 
och var det lätt för barnet att lära sig på sitt modersmål/
andra språk? 

Tyckte barnet tidigare om att gå i skola?   
Vilka läroämnen var barnet bra på/tyckte barnet om?  

Fick barnet kompisar i sin tidigare skola? 

Hurdan var skolgången innan ankomsten till Finland  
(hur mycket per dag, vecka, månad)? 

Tycker hen att skolgången är lätt/svår? 

Vilka ämnen har hen studerat?   
Deltar hen i undervisning i sin egen religion? 

Oroar hen sig för något beträffande skolgången? Får 
barnet/den unga personen hjälp av någon om hen har 
problem beträffande skolan eller inlärningen? 

Går barnet på daghem (hel dag/halv dag)?   
Om nej, varför inte? Trivs barnet på dagis?   
Har barnet kompisar där?  

https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/laxor-
genom-laxhjalpen

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Vad har man kommit överens om med barnets/den unga 
personens företrädare?
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BARNETS ALMÄNNA LIVSSITUATION 3

Språkkunskaper 

Vilka språk talar barnet dagligen? Barnets/den unga 
personens egen bedömning av nivån i modersmålet och 
finska/svenska? 

Får hen undervisning i sitt modersmål och i S2 i skolan? 
Hur upprätthåller hen sitt modersmål och sin kultur? 

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Vad har man kommit överens om med barnets/den unga 
personens företrädare?

Utkomst

Vilka stöd får barnet/den unga personen?  

Styrkor och stödbehov

Hade barnet hobbyer innan hen anlände i Finland? Vad 
tycker barnet/den unga personen om? Vad upplever 
hen att hen är bra på? Vad är hen intresserad av? Vad är 
besvärligt och svårt för barnet/den unga personen?

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Integrationsplan för minderårig  
som anlänt utan vårdnadshavare
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BARNETS ALMÄNNA LIVSSITUATION  4

Social utveckling

Hur kommer barnet/den unga personen överens med andra 
där hen bor? Har hen kompisar? 

Har det pågått mobbning där hen bor eller i skolan/på dagis? 

 Vet barnet/den unga personen vad hen ska göra om 
mobbning uppkommer? Hur löser hen konflikter? 

Har barnet hobbyer? Om nej, varför inte? Hur tillbringar hen 
sin fritid?  Vad skulle hen vilja ha som hobby?

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Vad har man kommit överens om med barnets/den unga 
personens företrädare?

Arbete

Har barnet/den unga personen arbetat, hur länge, i vilken 
ålder började hen o.s.v.? 

Är hen villig att sommarjobba? Hurdant sommarjobb 
skulle hen vilja ha? Vad borde hen göra för att få ett 
sommarjobb?  

Om hen är över 16 år gammal, är hen kund hos arbets- och 
näringsbyrån?  Om nej, när borde hen bli kund där? 

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Vad har man kommit överens om med barnets/den unga 
personens företrädare?

Förhoppningar och mål

Hurdana förhoppningar och mål har barnet/den unga 
personen om sin framtid? Hur tänker hen uppnå dessa 
mål? 

Observationer. Vilken information och handledning har 
barnet/den unga personen fått? Vad lönar det sig att fästa 
uppmärksamhet vid i fortsättningen?

Integrationsplan för minderårig  
som anlänt utan vårdnadshavare
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EFTER SAMTALET

Efter samtalet lönar det sig att tillsammans med 
barnet/den unga personen och hens företrädare 
fundera på en gemensam allmän bedömning av 
situationen. 

 Fungerar vardagen bra? Vad bekymrar hen sig 
för? Hurdant stöd kan det behövas?  Hur kan man 
uppnå målen? 

Det är viktigt att du vid behov styr barnet/den unga personen till andra experter.

Kom överens om nästa steg:

Utbildningsväg, hobbyer, kontakt, annat.   
Kom överens om när ni ska träffas igen och se hur det ni kommit överens om har framskridit.

Tycker du att barnets/den unga personens situation kräver att planen för småbarnsfostran/den 
personliga studieplanen utarbetas som yrkesövergripande samarbete? 

Behövs en barnskyddsplan? 

För att informationen du fått ska överföras utan problem ska du kalla ett möte med barnet/den unga 
personen, hens företrädare och de experter som behövs. 

För att barnet/den unga personen ska ha nytta av integrationsplanen är det bra om du också får lov att 
överlåta nödvändig information till exempel till rådgivningen, daghemmet eller skolan. För detta krävs 
ett undertecknat tillstånd.

Integrationsplan för minderårig  
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Barnets/den unga personens uppgifter får sparas i kommunens social- och 
hälsovårdsväsens elektroniska kundregister och nödvändiga uppgifter får 
överlåtas till övriga myndigheter.

Vem uppgifter får överlåtas till: Datum:  Plats:

Vem får uppgifter överlåtas till?

Barnets/den unga personens underskrift:

Företrädarens underskrift:

Underskrift och namnförtydligande för personen/personerna som utarbetade integrationsplanen:

Tolkens underskrift och namnförtydligande:
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