Evaluering SMIL 2011-2014.
November 2014 gjennomførte vi en evalueringshelg med mødre og ansatte fra SMIL`s tre
kull 2011 tom 2014. Vi var totalt 16 personer, fordelt på 2 barnepassere, 3
prosjektmedarbeidere og 11 mammaer som deltok.
Kort sammendrag av tilbakemeldinger gruppearbeid:
Gruppe oppgaven:
Har du lært noe gjennom deltagelse i SMIL som har hatt betydning positivt eller negativt:
1.
2.
3.
4.

Hvordan jeg ser på meg selv?
Mitt forhold til hjelpeapparatet?
Min rolle som forelder?
Mitt sosiale liv?

Individuelt spørreskjema:
Hver deltager fikk utdelt ett spørreskjema med 32 punkter. De var fordelt inn i kategorier
som omhandler
-

Hvordan fikk jeg vite om SMIL
Hvordan opplevde jeg lengden på samlingen, boforhold, ansatte, mat og reise.
Hvordan opplevde jeg det faglige innholdet.
Hvordan tror jeg at barnet mitt har opplevd SMIL.
Hvordan har min egen utvikling vært
Mitt forhold til hjelpeapparatet etter SMIL.
Er det ting som skulle vært gjort annerledes.

Kort skissert hva gruppene kom med av innspill:
-

Bedre rusta til å se mulighetene, og benytte seg av dem.
Lettere å si hva man mener og ta egne valg
Ha en stemme i livet, og tørre å bruke den
Tilhørighet med andre i samme situasjon
Aksept
«Ryggrad»
Bruker SMIL-verktøy i hverdagen
Lettere å oppføre seg «skikkelig» når man har verktøyene
Bekreftelse på at det er ok å være den man er, selv om det er situasjoner som er
vanskelige
Trygghet til ikke å være feilfri
Viktig informasjon, som gjør det lettere. Både om NAS, hvordan barns
normalutvikling er. Hva er normalt, og hva er ikke.
Bedre selvfølelse
Trygghet til å være mamma på min måte
Rettigheter- vet hva vi har krav på
SMIL «ettervern»
Blir tomt etter SMIL
Bruke SMIL deltagere som «faddere»
Fadder/mentor ordning etter SMIL
Personlig gjøre infoskrivet om SMIL for å gjøre det lettere å «få lov» å delta av NAV,
BV og LAR
Vanskelig å forklare barnevern og NAV hva SMIL er
En gjenforeningssamling en gang i året
Et skriv i etterkant av SMIL som minner oss på ting som vi må følge opp hjemme selv
etter SMIL.

Individuelle spørreskjema:
Svarene skal legges inn i grafer etter skalaer fra 1 til 6. Dette arbeidet er ikke ferdig enda,
men her er sitater hentet fra de «åpne» feltene:
«Blitt tryggere på meg selv»,
«Fint om vi kunne møtes igjen etter SMIL»,
«I forhold til min egen seperasjons angst har dette vært en viktig læringsarena for meg»,
«Intenst, men veldig ok»,
«Behov for å vedlikeholde motivasjonen som ble sådd»
«Gir god følelse å vite at vi er flere, før SMIL var jeg mer ensom i rollen som mor»
«Blitt mere selvsikker som mor, og kan mine rettigheter. Blir nå møtt på en positiv måte»
«SMIL samlingen kunne godt vært litt lengre»
«Stort sett veldig fornøyd og takknemlig. Noen ganger litt idiotisk med fly og mellomlanding i Oslo.»
«Jeg føler meg styrket i møte med for eksempel. Barnehagen og andre «normale foreldre»
«Ville ikke ha vært det foruten»
«SMIL har gjort mye positivt for våre/mitt liv»
«Hva etter SMIL?»
«Utrolig positivt. Alle som får barn i LAR burde fått muligheten til å være med på dette»
«Lære mere om hvordan barnevernet jobber»

NB: Vi er utrolig ydmyke og takknemlige for utrolig gode tilbakemeldinger!

