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Humor, javisst!

• Barnen stod i kö i matsalen i en 
katolsk lågstadieskola för att få sin lunch. Längst 
fram på bordet fanns en stor hög med äpplen. 
En nunna skrev en lapp och satte den på 
äppelskålen:

"Ta bara EN. Gud tittar på."

Längre bort i lunchkön, på den bortre delen av 
bordet fanns en stor hög med chokladkakor. Ett 
barn hade skrivit en lapp: "Ta så många du vill. 
Gud tittar på äpplena."
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Mål

”Vi ska förbättra våra 

verksamheters resultat 

med hjälp av en ökad 

intern och extern 

samverkan. Vi ska 

förhindra att barn far 

illa eller riskera att 

fara illa.”
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Målgrupp

Barn i riskzonen?

Omgivning av 

goda förebilder:

- Föräldrar

- Kamrater

- Pedagoger

- Tjänstemän

- Myndigheter

- Politiker

-Vuxna och samhällsstrukturer som arbetar för barnens bästa!
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Schemalagd livskunskap
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Externa Projektgruppens effektmål

(Vi kommer efter projekttiden att ha…)

• I större utsträckning samma tänkande kring barns behov 

• Fler tydliga ledare med salutogent synsätt

• Större tillit till varandras arbete

• Utvecklat former mellan skolan och socialtjänst för att ge 
värdefull information

• Fler möten med våra familjer där vi sitter tillsammans

• Fått politikerna att ekonomiskt satsa på samverkan

• Medarbetare som använder sig av de samarbetsmodeller som har 
visat sig framgångsrika under projekttiden

• Fler socialtjänstanmälningar och tidigare insatser

• Färre och färre familjer som far illa

• Fler familjer som känner sig delaktiga i processen

• Statistiskt sett fler möten med våra familjer där vi sitter 
tillsammans

• Skapat nätverk ihop med familjerna

FÄRRE BARN FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA
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Tre nya samverkansforum

• Mötesplats för erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling

• Resursträffar kring enskilda barn och 

ungdomar

• Samråd kring barn och ungdomars hälsa i 

Upplands Väsby  (övergripande, strategiskt)

kring barn och ungdomars goda uppväxtvillkor 

och hälsa i Upplands Väsby mellan

Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 

och skolorna
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1. Mötesplats för erfarenhetsutbyte och       

kompetensutveckling   (ca 2 möten/termin)

Arrangör: Väsby kultur, fritid och sociala tjänster

Deltagare: Alla inom skolornas elevstöd är välkomna

Olika representanter från Väsby, kultur, fritid och 

sociala tjänster beroende på tema

Innehåll: t.ex.

Samverkan skola – socialtjänst

Hur arbetar olika EST i kommunen? Vad kan man 

lära av varandra?

Kompetensutveckling kring specifikt tema, kanske 

med inspiration från föreläsare eller sakkunnig 

“utifrån”.

Syfte: Skapa tillit mellan olika yrkesgrupper, lära av goda 

exempel, kompetensutvecklas tillsammans.
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2. Resursträffar kring enskilda barn och 

ungdomar ( förslagsvis jämna torsdagar kl. 13-14.30 vid behov)

Sammankallande:                    Berörd chef (som bedömer att man kört 

fast och behöver se över resurser för att komma 

vidare).

Deltagare: Berörda chefer och medarbetare i ärendet   

(enhetschef på BUP deltar i för dem aktuella  

ärenden), andra för ärendet relevanta personer.

Syfte:                                       Att  tjänstemän, efter samtycke av föräldrar, 

får diskutera enskilda ärenden och komma till 

beslut i resurs- och ansvarsfrågor 

(sammankallande har ansvar för att samtycke 

finns).
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3.Samråd kring barn och ungdomars hälsa i 

Upplands Väsby/ elevhälsa (c:a 2 möten per termin)

Sammankallande: Områdeschef Väsby kultur, fritid och sociala 

tjänster

Deltagare:                  områdeschefer/rektorer från skolor i Upplands       

Väsby, 

områdeschef, enhetschef och/eller teamchef

från Väsby kultur, fritid och sociala tjänster

Syfte:                         Chefsmöte för övergripande och strategiska 

frågor 

Innehåll: förankra och planera förebyggande satsningar (som t ex 

idag aktuella satsningar kring föräldrastöd, barngrupper 

och offensiv mot missbruk, inkl. ÖPP)

identifiera målgrupper och utarbeta gemensamma            

strategier

utveckla hemmaplanslösningar 

identifiera kompetensutvecklingsbehov och planera 

gemensam kompetensutveckling

(t ex kring BBiC )

överläggningar om samverkan med landstinget (BUS)


