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Charlotta
Andersson
Norén
–
Ålder: 41
Yrke: Socialsekreterare
Utbildning: Socionomprogrammet
Kommun: Sunne
Anställningstid: 13 år

Det spelar ingen roll vilka förutsättningar du har så kan
du ha behov av hjälp och stöd ibland. Och det känns bra
att se när föräldrar och barn får det bättre tack vare det.
Orden tillhör Charlotta Andersson Norén. Hon är socialsekreterare och jobbar med barnutredningar för åldrarna 0 till 12 år och deras familjer.
Utgångspunkten i hennes arbete är anmälningar från
till exempel barnavårdscentralen, polisen, skolan, tandvården eller privatpersoner om att de misstänker att ett
barn far illa. Det kan också vara föräldrar som söker stöd
för att de har ett barn, eller en relation sinsemellan, som
inte fungerar. Hon har ett oförutsägbart jobb som kräver
kreativa lösningar för att det ska bli så bra som möjligt.
Myndighetsutövningen som socialtjänsten har innebär att den har det yttersta ansvaret för barn och rätten att vidta åtgärder. Charlotta säger att det betyder
att de verkligen kan flytta ett barn om situationen är så
illa att barnet inte ska behöva leva så. Samtidigt är hon
väl medveten om att det är ett vädigt stort ingrepp i ett
barns liv om det måste flytta.
– Jag tror att familjen vet att vi vill väl och strävar efter att barn och föräldrar ska kunna bo ihop igen. De omhändertaganden jag gjort genom åren glömmer jag inte.
Charlotta studerade till socionom med tanken att bli
kurator. Så fick hon jobb inom socialtjänsten och tyckte att det var utmanande. Att jobba med familjer och att

kunna göra skillnad. Det är ett jobb fyllt av ansvar, allvar
och känslor. Efter alla år brinner hon fortfarande för arbetet och återkommer flera gånger till att hon verkligen
tycker om det.
Till nackdelarna i jobbet hör den höga arbetsbelastningen och det höga tempot. Charlotta önskar att hon
ibland hade mer tid i varje ärende, att fokusera, ta del
av forskning och annat material.
Från början var hennes mål att bli sjukgymnast, men
förutom den utbildningen sökte hon arbetsterapeut och
socionom. Hon bestämde sig för att testa socionomutbildningen och tyckte att det kändes helt rätt.
Sitt intresse för den fysiska delen av människan, har
hon ändå kvar, och om hon skulle byta inriktning någon
gång i livet tror hon att hon skulle jobba med både kropp
och själ. Hon är mycket intresserad av motion och träning och kan tänka sig att jobba med vuxna människor
som vill förbättra sin livssituation och hälsa.
– Jag är jätteglad att jag har den här utbildningen. När
jag sökte den fattade jag aldrig att den var så bred och
att man kan jobba med många olika saker.

”Här kan vi göra
skillnad för barn
och familjer”
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