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Föräldrautbildning inför adoption
Bakgrund
Riksdagen fattade den 20 oktober 2004 beslut, enligt regeringens proposition 2003/04: 131 om
internationella adoptionsfrågor, att den som ansöker om medgivande för mottagande av barn
för internationell
adoption skall ha deltagit i en föräldrautbildning anvisad av kommunen.
Anledning till riksdagens beslut var behovet av att blivande adoptivföräldrar skulle ha kunskap
om själva adoptionsprocessen, om adopterade barn och deras behov, samt möjlighet att få
insikt i adoptionens innebörd för sig själva och för barnet inför ett beslut om adoption.
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) samordnar den obligatoriska
Föräldrautbildningen Inför Adoption (FIA).
Målgrupp
Göteborgs Psykoterapi Institut anordnar sedan 2005 Föräldrautbildning Inför Adoption för dig
som funderar för på att adoptera och vill ha möjlighet att reflektera över vilken process och
vilket åtagande det innebär att bli förälder till ett barn som redan finns.
Syfte
Syftet är att ge dig som deltagare en möjlighet att i en mindre grupp (max tio personer) - sätta
dig in i adopterade barns särskilda behov, få kunskap om adoptionsprocessen och fundera över
vad en adoption kan få för innebörd för dig själv och barnet. I gruppen ges möjlighet att dela
och reflektera över egna tankar och upplevelser, då en stor del av tiden är avsatt för detta.
Omfattning
Kursen är uppdelad på sju kurstillfällen om tre timmar förlagda till kvällstid varannan vecka.
Efter dessa sju gånger utfärdas kursintyg. Vi erbjuder därefter två uppföljnings-tillfällen, i
mitten och i slutet av påföljande termin, där du kan träffa dina gruppmedlemmar, utbyta
erfarenheter samt dela tankar och upplevelser.
Studiematerial
Varje kurstillfälle utgår från det utbildningsmaterial som MFoF utarbetat: ”Föräldraskap genom
adoption”. Materialet finns att ladda ned på mfof.se. Vid varje kurstillfälle presenteras det
givna ämnet i utbildningsmaterialet med hjälp av utdrag ur litteratur, film mm, där olika
aspekter kan fördjupas och reflekteras över tillsammans. Egna tankar och funderingar ges stort
utrymme.
Lärare
Leg. psykoterapeut, verksam vid Göteborgs Psykoterapi Institut.
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Kursinnehåll
1. Internationell adoption
Internationell adoption i ett historiskt perspektiv
Etiska dilemman
Regelverket för internationella adoptioner
Så går en adoption till
2. Barns utveckling
Växelverkan mellan arv och miljö
Anknytning
Språkutveckling
Att bli övergiven tidigt i livet
3. Barnen
Anledningar till att barn lämnas
Barnets bakgrund måste vara utredd
Barn behöver trygghet
Feriebarn och nationella adoptioner
4. Att bilda familj
Att bli adoptivförälder
Ofrivillig barnlöshet
Barnlösheten och relationerna
Att välja att adoptera
5. Att möta barnet
Att vänta och förbereda sig
Hur förbereds barnen
Att ta emot barnet
Vistelsetiden
Att hjälpa barnet att knyta ihop livet före och efter adoptionen
Språkbytet
6. Den första tiden tillsammans
För barnet förändras hela världen
Att vara nybliven förälder
Reaktioner och beteenden
Exempel på barns reaktioner och hur de kan förstå
Att bli förälder till ett barn som har upplevt förluster
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7. Att vara en adoptivfamilj
Livsloppsperspektiv
Diskriminering
Adopterades ursprung
Öppenhet i adoptivfamiljen
Adoptionstriangeln
Återresor
Att ge sitt barn allt stöd det behöver
Var kan man få hjälp?
Inför varje tillfälle finns ett kapitel att läsa i utbildningsmaterialet med fördjupande lästips samt
frågor att reflektera över.
Kostnad
Kostnaden för utbildningen, som omfattar en inledande intervju, sju utbildningstillfällen och
två uppföljningstillfällen är 3.650 kr inkl moms per deltagare.
Tystnadsplikt
Deltagarna undertecknar ett kontrakt som garanterar att personuppgifter inte förs vidare.
Utbildningsstart
September 2020
Utbildningsledare
Johanna Almlöf, socionom/leg. psykoterapeut
Tel: 031-711 97 51
johanna.almlof@gpsi.se
Utbildningssekreterare
Carina Landström
Tel: 031-711 97 51
e-post: adm@gpsi.se
Lokal/tid
Utbildningen äger rum på Göteborgs Psykoterapi Institut,
Karl Johansgatan 12, 414 59 Göteborg.
Utbildningen är förlagd till tisdagar, varannan vecka, kl 18.00-21.00.
Anmälan/frågor
Anmälan och förfrågningar kan göras på telefon 031-711 97 51 eller på e-post: adm@gpsi.se
Med reservation för ev fel och ändringar
200820
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