Info om mig, ”Lasse-kurator”
Det är naturligtvis viktigt för dig att veta lite om vem det är du vänder dig till om du
skulle vilja kontakta mig. Därför kommer här några fakta om mig och mitt sociala
arbete för barn och unga.
Jag är socionom och har arbetat som kurator för barn och ungdomar i Göteborg i över
20 år, både inom specialskola, grundskolor och gymnasium Mina 12 år som kurator
för ungdomar på Angeredsgymnasiet i Göteborg är ett sådant exempel. Där mitt arbete
som krishanterare och samordnare efter Brandkatastrofen 1998 utgör en särskilt viktig
kurativ insats ( Se samlad rapport om detta arbete, hemsidan under Ord och
skriftställning)

I mitt kurators arbete har jag mött och gett stöd till ungdomar med alla slags frågor och
problem. Det har gällt allt från allmänna livs- och identitetsfrågor, relationer till andra
ungdomar, familjeförhållanden, ekonomi och studier till problem som
mobbning, ätstörningar, självskadande,beroenden, oro, ångest, och djupa kriser
Mellan 2003- 2009 arbetade jag hos Länsstyrelsens i Västra Götalands län. Jag var då
samordare för läns-styrelsens alla insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetsuppgifterna var då många t.ex. Så var jag rådgivare i 275 ärenden rörande
hedersprobelmatik, föreläste, organiserade små och stora utbildningar, arbetade med
utredningar och gav stöd till förebyggande projekt
Under länsstyrelsetiden ledde jag under två år en kollektiv process för att skapa en
modell att använda för att förändra i familjer där barn måste skyddas pga
hedersrelaterat våld och förtrtck. Detta resulterade i modellen "Fem Steg" skriven av
mig och Mikael Thörn.
Mellan 2009-2011 arbetade jag sedan klin iskt för "Grynings enhet för
skyddsboende" med förändringsarbete enligt Fem Steg. Ihop med Nina Darvish bedrev
jag då förändringsarbete för 25 talet ungdomar och deras familjer varav en stor
majoritet av ungdomarna kunde uppnå sina mål för relationen med familjen.
2011 startade jag den icke vinstdrivande verksamheten "Institutet Mot
Hedersförtryck/IMH.Genom denna har jag fortsatt att arbeta med bl.a.
rådgivning, metodstöd och utbildningar. Jag har nu lämnat över ansvaret förr IMH till
Catarina Berndtsson men finns fortfarane kvar med några specifika uppgifter

