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Förord 

Inom Östra Mellansverige (ÖMS) finns en betydande andel unga kvinnor och män som inte 

fullföljer sin gymnasieutbildning. De unga som lämnar studierna i förtid utan avlagd examina 

riskerar ohälsa och tår det svårare att nå en varaktig anknytning till arbetsmarknaden. Avbrott 

från gymnasieskolan inom ÖMS-regionen innebär utmaningar och föranleder insatser för att 

stötta unga vuxna för ett återinträde i utbildning eller arbete. 

För att ta ett samlat grepp om den här utmaningen har fem län/regioner i Östra Mellansverige 

gått samman i en gemensam satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. 

Satsningen ska också bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete. Projektet ska 

även medverka till att unga kvinnors och mäns uppfattningar om studieval och arbetsroller 

vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv. 

Det samlade greppet ryms inom projektet #jagmed - unga till utbildning och arbete. Projektet 

pågår 1 september 2015 - 31 december 2018. Slutrappo1ten handlar om ett av de 30 lokala 

projekten som ingår i #jagmed. 
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Sammanfattning 

Ljusnarsbergs kommuns projektide var att utveckla och implementera arbetssätt i grundskolan 

för att öka elevernas skolnärvaro, att minska antal skolavhopp från gymnasiet, att utveckla en 
fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst och det kommunala aktivitetsansvaret samt 
utveckla ett fungerande föräldraskapsstöd i kommunen. 
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Inom målområde I, att öka elevernas skolnärvaro har projektet utvecklat och implementerat ett 
närvaro team i grundskolan som tillsammans med elevhälsoteamet har utvecklat närvarorutiner, 
revidera planen för ökad skonärvaro samt implementera ett lösningsfokuserat arbetssätt. I detta 
arbete fokuserar teamen på att kmilägga vilka faktorer som påverkar att ungdomarna inte väljer 

att gå till skolan och utifrån delta beslutar om insatser för att öka ungdomarnas skolnärvaro. 
Detta arbete möjliggör att skolverksamheten systematiskt kan arbeta förebyggande, främjande 

och åtgärdande för ungdomar med låg skolnärvaro, ge dem möjlighet att öka sin skolnärvaro och 
nå sina studiemål för att bli behöriga till gymnasieskolan (bilaga 1-3). 

Inom målområde 2, det kommunala aktivitetsansvaret, KAA har projektet arbetat med att 

utveckla kontakten med de olika gymnasieskolorna som ungdomarna bosatta i kommunen valt 
att studera vid. Detta för att kunna samverka med gymnasieskolor, ungdom och eventuell 

vårdnadshavare för att ungdomen ska fortsätta sina gymnasiestudier samt för att KAA tidigt ska 
ges möjlighet att gå in med eventuella insatser vid ett skolavhopp. Inom KAA har projektet 
arbetat med att utvecklat ett årshjul, detta resulterar i att verksamheten systematiskt kan arbeta 

både förebyggande, främjande och åtgärdande med ungdomarna inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (bilaga 4). 

Inom målområde 3, att utveckla och bygga upp en fungerande samverkan mellan skola, 
socialtjänst och det kommunala aktivitetsansvaret har projektet arbetat med att skapa 

gemensamma arenor för verksamheterna för att möjliggöra en samverka. Detta genom att bjuda 
in verksamheterna och professionerna inom verksamheterna till de gemensamma arenorna för att 
ge dem kunskap om samverkan, fortbildning inom olika områden samt gett dem möjlighet att ta 
del av varandras rutiner, arbetssätt och verksamheter. Detta för att utveckla en förståelse för 

varandras professioner och betydelsefulla arbeten. Genom denna samverkan har verksamheterna 

getts möjlighet att skapa nya rutiner och arbetssätt och genom detta möjlighet att arbeta 
förebyggande, främjande och åtgärdande (bilaga 5-6). 

Inom målområde 4, att utveckla ett fungerande föräldraskapsstöd i kommunen har projektet 
tillsammans med social- och bildningscheferna inom kommunen tagit fram en planering för att 

starta upp och utveckla en familjecentral tillsammans med Region Örebro län. På 
föräldracentralen kommer mödravårdscentral, barnavårdscentral, socialtjänst - förebyggande 
socialt arbete samt öppen förskola vara de huvudsakliga aktörerna där föräldraskapsstödet blir en 

del av insatserna vid familjecentralen. 
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Den huvudsakliga metod som används inom alla områden har varit systematiskt kvalitetsarbete 

samt lösningsfokuserat arbetssätt enligt 7TJUGOt metoden. I projektet har ledorden se, 

bekräfta, vägleda och finnas tillgängliga varit i fokus. 
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De goda resultaten för projektet är att det i dag inte finns några elever med långvarig frånvaro 
inom grundskolan, att det finns implementerade arbetssätt inom de olika målområdena som 
möjliggör att gynna ungdomars situationer positivt samt att det finns en planering gällande hur 
verksamheterna ska göra projektets resultat permanenta i verksamheterna. Ett konkret resultat på 

detta är de arbetssätt och rutiner som projektet arbetat fram och implementerat i grundskolan 
gällande öka ungdomarnas skolnärvaro. Det som arbetats fram och implementerats är 
information till vårdnadshavare gällande närvaroarbetet, information om frånvaroanmälan, plan 

för ökad närvaro (reviderad) samt hur skolan systematiskt genom samverkan med andra 
verksamheter under läsåren arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande för att göra skolan 

till en trygg och lärorik plats för ungdomarna. 

Projektillc, mål och förväntat resultat 

Syftet med projektet var i första hand att genom ökad samverkan, mer individcentrerade 

arbetssätt, fortbildning av personal, samt ett förbättrat föräldrastöd förebygga skolvägran och 
skolavhopp för elever i den aktuella åldersgruppen, samt i andra hand att utveckla våra metoder 
för att få elever som avbrutit skolgången att återgå till sina studier. Genom projektet ville vi bidra 

till att flickor och pojkar i åldrarna 15 - 20 år gavs samma möjligheter att fullfölja sin 

gymnasieutbildning, oavsett kön. Vi ville även utveckla vår organisation så att ungdomar med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och social fobi gavs samma möjlighet som sina jämnåriga 

utan samma problematik att slutföra sin gymnasieutbildning. 

De resultatmål som projektet satte upp var: 

• Att minst 20 ungdomar i elen aktuella åldersgruppen, som hade avbrutit eller riskerade ett 

skolavbrott årligen skulle ha fått stöd genom projektet. I det fäll ett urval av deltagare 
gjordes så skulle detta utgå från principen om en jämställd fördelning av platserna 
mellan flickor och pojkar. Särskilda insatser skulle göras för att nå de pojkar och flickor 
som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fokus skulle också läggas på att stötta 

de elever i grupper som upplevde sig som kränkta eller mobbade av sin omgivning i 
skolan. Antalet ungdomar inom grundskolan i den aktuella åldersgruppen som skolvägrat 

skulle halverats jämfört med utgångsläget. 

• Antalet ungdomar med hög ogiltig frånvaro inom grundskolan skulle minskas med 30 %. 

1 7TJUGO metoden bygger på ett lösningsfokuserat arbetssätt där individen står för valen gällande hur 
dennes framtid ska bli. Som handledare hjälper man individen att få en förståelse för konsekvenser och 

resultat av de val individen gör http://www.empowercenter.se/7tjugo/7tjugo-28528460 
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• En modell för en föräldrautbildning för de föräldrar som har barn/ungdomar i projektets 

målgrupp skulle ha tagits fram och organiserats. 

• En modell för ett väl fungerande föräldrastöd skulle tagits fram. 

• En fortbildning av personal inom grundskola och det kommunala aktivitetsansvaret 

gällande bemötande av elever med neuropsykiatriska funktionshinder skall ha 
genomförts, detta för att öka elevernas möjlighet att lyckas i sina studier och därmed öka 

tillgängligheten till utbildning för dessa ungdomar. 

• En väl fungerande modell för samverkan mellan skola, socialtjänst och KAA skulle ha 

tagits fratn. 

Det förväntade resultatet av projektet var att öka ungdomarnas skolnärvaro i grundskolan, att 

bidra till att färre ungdomar skolvägrar, att minska antalet ungdomar som avbryter sina 

gymnasiestudier, att kommunen organisatorisk ger stöd till ungdomar i grundskolan och på 

gymnasiet genom alt sam verka mellan verksamhetema. 
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Projektet har hela projekttiden arbetat utifrån projektets syfte och arbetat med att sträva efter att 

nå de mål som sattes upp. Målgrnppen var att arbeta med ungdomar i ålder 15-20 vilket 

projektet har gjmt. Det framkom dock i samtal med professionerna inom verksamheterna samt 

med ungdomar som skolvägrat att den låga skolnärvaro inte var något som uppkom då 
ungdomarna bötjat på gymnasiet. Problematiken med låg skolnärvaro fanns redan i grundskolan 

vilket bidrog till att projektet bö1jade med att utveckla och implementera arbetssätt i grundskolan 

för att öka ungdomamas skolnärvaro. Yngre bam- och ungdomar nås också av de arbetssätt som 

utvecklats och implementerats i skolmiljön vilket projektet ser som positivt. 

Arbetssiitt 
Det som stod i centrum för att kvalitetssäkra det arbete och insatser som projekiet gjorde var att vi 

arbetade utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga vi beslutade om mål och insatser, vi 

utförde insatserna och vi gjorde regelbundna uppföljningar och utvärdeiingar av insatsema. Det 

arbetssätt som projektet arbetat utifrån i kombination med det ovanstående är ett lösningsfoh1serat 

arbetssätt. Gnmden till detta var att personer inom det kommunala aktivitetsansvaret hade utbildning i 

7TJUGO metoden och det fanns ett behov av att bygga upp ett gemensamt arbetssätt i kommunen för 

att öka ungdomarnas skolnärvaro och minska skolavhopp. Detta gjorde att personen inom 

närvaroteamet samt projektledaren gick en utbildning i ?TJUGO metoden. Projekiet anordnare också 

en förelä~ning av ?TJUGO metoden på en av samverkansdagama för skola, socialtjänst och KAA. 

Detta för att verksamheterna skulle fa förståelse för syftet med arbetssättet, möjlighet att arbeta och 

utveckla ett övergtipande arbetssätt mellan olika verksamheter samt för att fa förståelse för hur ett 

gemensamt arbetssätt sk1.1lle kunna underlätta för dem i det dagliga arbetet, fa h.1.mskap om hur vikiigt 

det är att se, bekräfta, vägleda och finnas tillgängliga för ungdomarna. Så med det arbetssättet samt 
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utifrån de behov som fäm1s bar projektet inom målområde l utvecklat ett närvaroteam på gnmdskolan 
för att det ska finnas personer som arbetar med ungdomar som har låg skolnärvaro. 

Närvarotearnet består i grunden av en person, skolvärdinnan men utifrån vilka insatser som behövs för 
att öka ungdomens skolnärvaro så byggs ett team upp, detta team innehåller olika professioner och 
funktioner utifrån de behov som finns. Om en ungdom behöver stöd från studie- och yrkesvägledaren, 
regelbundna samtal med kurator samt motiverade insatser från skolvärdim1a för att öka sin skolnärvaro 
så är det dessa professioner som utgör närvaroteamet kring ungdomen utifrån ungdomens enskilda 
behov. I ett ammt ärende så kan det vara mentorn, dramapedagog och skolvärdinna som utgör 
närvaroteamet kring ungdomen. Det är skolvärdinnan som samordnar, följer upp och ser till att 
insatserna för ungdomen utvärderas. Utifrån att det finns behov av att en !Iygg vuxen möter upp, hälsar 
ungdomarna välkomna till skolan efter helger och långa ledigheter så har skolvärdim1an ansvaret att 
göra detta. Ungdomarna vet att skolvärdinnan finns på plats och tar emot dem när de kommer på 

morgonen. 

Arbetet i närvaroteamet utförs genom regelbunden samverkan med skolans elevhälsoteamet (EHT). I 
de beslutade insatsema arbetar närvaroteamet regelbundet med olika professioner inom skolan tex. 
Lärare, kurator eller dramapedagog, de är vikiiga personer i arbetet utifrån att det är de som möter 
ungdomarna i olika sammanhang, det är lärarna som lär ut kunskap till ungdomarna och är den 
personen som bedömer om ungdomarna klarar studierna. Lärare kan bidra till att ungdomen väljer att 
gå till skolan utifrån att ungdomen får anpassade skol uppgifter, att läraren inte ställer frågor under 
lekiionen till ungdomen som gör att de känner sig !Iyggare. De olika professionerna som ingår i 
närvaroteamet arbetar på olika sätt för att bidra till en bättre skol- och undervisningsmiljö för 
ungdomarna. Det som framkommit i arbetet med projekiet är att när det fim1s ttygga vuxna i skolmiljön 
som uppmärksammar, som är nyfikna och frågvisa, som fim1s tillgängliga för ungdomarna så finns det 
större möjligheter att hitta sätt, tillfällen och arenor för ungdomarna att berätta om det som kan oroa 
dem, vilka fak1orer det är som gör att de väljer att inte komma till skolan. Genom att fråga en kille om 
fotbollsmatchen som denne spelade under helgen och vara nyfiken så öppnar man upp en arena där 
annat kan komma på tal, till exempel detmes måendc. 

Arbetsrutiner för närvaroteam: 

Närvaroteamet som i grunden består av en skolvärdinna tar fram närvarostatistik 
för alla ungdomar vmje vecka. Skolvärdinnan återkopplar närvarostatistiken till 
grundskolans kurator som återkopplar denna till skolans elevhälsoteam där denne 
ingår. Elevhälsoteamet består av en rektor, skolsköterska, två specialpedagoger, 
en kurator, en studie- och yrkesvägledare och en skolpsykolog. 

Detta systematiska arbetssätt är uppbyggt utifrån att det är skolvärdinnan som 
finns tillgänglig utanför klassrummet, som ser ungdomen i andra sociala 
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sammanhang under ungdomarnas skoldag. Och som sedan har möjlighet att 
tillsammans med andra professioner och elevhälsoteamet utforska vad skolan kan 

bidra med för att ungdomen ska välja att komma till skolan? Gå till och medverka 
under lektionerna? Finns det tidigare kännedom om ungdomen som 
elevhälsoteamet har som kan påverka att ungdomen har låg skolnärvaro? 

Elevhälsoteamet beslutar om vilka insatser som behövs från närvaroteamet 

utifrån ungdomarnas behov. Besluten grundar sig i ungdomens skolnärvaro samt 
hur denne ligger till kunskapsmässigt. Det är rektor som beslutar om utredning 
som i de flesta fall görs av specialpedagogen med syfte att se vilka behov 
ungdomen har? Denna utredning kan också göras av andra professioner inom 

EHT beroende på vilka svårigheter som finns. Har ungdomen behov av 
smskontakt på morgonen för att motiveras? Ger de ungdomen trygghet om en 
person möter upp ungdomen på morgonen? Behöver ungdomen gå igenom 
dagens schema vaije morgon för att veta vad som ska hända under dagen? 

Behöver läraren göra ändringar kunskapsmässigt för ungdomen? Behöver 
ungdomen stöttning av dramapedagogen för att hitta nya vägar att ta in kunskap, 
redovisa? 

Vårdnadshavare är med i detta arbete utifrån att dessa är oerhött viktiga personer 

som ses som resurser i arbetet med ungdomen. Det kan vara så att 
vårdnadshavarna behöver hjälpa till med rutinerna på morgonen? Väcka 
ungdomen tidigare och flera gånger? Om det finns behov av insatser från 
närvaroteamet så ger elevhälsoteamet närvaroteamet ett uppdrag att samordna 

insatser och arbeta med ungdomen utifrån de behov som framkommit av den 
utredning som gjorts. Ett uppdrag kan vara att närvaroteamet möter upp 

ungdomen på morgonen, går igenom schemat dagen för att förberedda och trygga 
ungdomen i vad dagen kommer att innehålla. Ett annat uppdrag kan vara att 
kurator har regelbundna samtal med ungdomen för att stötta och vägleda. 

Närvaroteamet har regelbunden kontakt med ungdom och vårdnadshavare under 

insatserna, samtalar kring hur teamet och de tillsammans på bästa sätt ska kunna 
utföra insatserna för att öka ungdomens skolnärvaro. Närvaroteamet finns som 

stöd och vägledning i arbetet för vårdnadshavare och ungdomen. Detta för att de 
ska känna sig trygga och orka genomföra de förändringar de behöver göra, 
förändringarna som i slutänden gynnar både ungdomarna och vårdnadshavare. 

Närvaroteamet träffar ungdom och vårdnadshavare för uppföljning för att 
utvärdera om insatserna bidragit till att elevens skolnärvaro ökat. Närvaroteamet 
återkopplar detta sedan till elevhälsoteamet som besluta om insatserna ska fortgå, 

avslutas eller om det behövs andra insatser för ungdomen. 
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Dessa rutiner innebär att grundskolan regelbundet har information och kunskap om hur 
närvarostatistiken för ungdomarna ser ut, har resurser i skolmiljön som ser, bekl'äftar, vägleder 
och finns tillgängliga för ungdomarna och som vid behov kan vara de trygga personerna som 

arbetar med ungdomarna i beslutade insatser för att öka deras skolnärvaron. Personerna i 
närvaroteamet finns på skolan, arbetar för att skapa en trygg relation med ungdomarna samt 

arbetar regelbundet med att utveckla och förbättra skolmiljön som kan bidra till att ungdomarna 
känner trygghet och positivitet till skolmiljön och väljer att komma till skolan. Under 
projekttiden har skolvärdinnan och personerna som till och från ingått i närvaroteamet fått 
handledning av projektledaren. Detta för att fil handledning i det dagliga arbetet med 

ungdomarna samt för att implementera arbetssätt och rutiner i grundskolan. Detta för att hela 
tiden utveckla och arbeta både förebyggande, främjande och åtgärdande för att öka ungdomarnas 
skolnärvaro. 

Projektet har inom målområde 2, det kommunala aktivitetsansvaret arbetat förebyggande, 

främjande och åtgärdande utifrån årshjulet som utvecklats under projekttiden. Detta genom att 
projektet tillsammans med studie- och yrkesvägledare samt kommunens ungdomssamordnare 

utforskat hur många ungdomar som funnits aktuella inom KAA. Utifrån detta har projektet 
skickat ut brev, ringt och smsa ungdomar och vårdnadshavare för att infom1era om att det finns 

tillgång till stöttning och vägledning för ungdomen som ökar möjligheten att komma tillbaka till 
studier eller sysselsättning. 

I detta arbete har projektet regelbundet haft kontakt med ungdomarna och med vårdnadshavarna 

genom telefon och smskontakt, genom möten samt genom att finnas tillgängliga för ungdomarna 
i möten med andra verksamheter som till exempel socialtjänst för att arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv. Att ungdomen får ett sms eller telefonsamtal då och då med frågan om hur 
denne mår, hur det går för denne är en I i ten insats som kan betyda så mycket. Det behövs kanske 
inte mer för att visa att det finns vuxna som ser, bekräftar och finns tillgängliga för dem men som 

resulterar i att ungdomen motiveras till att skapa positiva förändringar. Att vårdnadshavaren får 
ett sms om att denne gjort ett bra arbete som gynnar ungdomen kan resultera i att 
vårdnadshavaren gör mer av det som fungerar. Projektet har i sitt arbete med ungdomarna inom 

KAA varit intresserad av vad de berättat, att återkoppla i samtal med dem att "somjag 11ppfa1tar 
del så vill du studera men du vet inte till md. du ve/ inte vad du vill arbeta med iji'amtide11?" 
"Har jag uppfallat dig rält då?". Att man hela tiden är överens med ungdomen vad som 

li-amkommit i samtalet, detta för att undvika missförstånd som kan riskera att det blir 

misslyckanden för ungdomen. Samma gäller med vårdnadshavare, att de blir bekräftade, att det 
finns en förståelse för att de är i en jobbig situation men också får vägledning för på vilket sätt de 
kan bidra för att göra förändringar. 
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Inom KAA har också samarbetet med stiftelsen Activa2 utökats, detta genom att projektet 
utforskat vilka behov av insatser som funnits för ungdomarna och utifrån detta så utökade 
kommunen platserna hos stiftelsen från 6 platser till 9 platser. Detta innebär att kommunen 

tillsammans med Activa har möjlighet att erbjuda ungdomar som valt att göra ett skolavhopp fler 
insatser som ger dem större möjlighet att komma tillbaka till studier eller kommer in i annan 
sysselsättning. Så projektet har fokuserat på att se, bekräfta, vägleda och finnas tillgängliga för 
ungdomarna utifrån deras enskilda behov i arbetssätt som utvecklats. 

För att vidga deltagarnas och ungdomars uppfattningar om könsstereotypa studieval och 
arbetsroller har projektet samverkat med studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan och 
komvux för att informera ungdomar om olika utbildningar, arbeten och vad dessa innebär. Det 

har visat sig genom samtal med ungdomar att det finns olika uppfattningar om vad 
gymnasieutbildningar och arbeten innehåller, vad gör man egentligen på ett visst arbete? Vad 
kan man arbeta med om man väljer den linjen? Syfte med detta arbete i projektet har varit att ge 
ungdomar kunskap om gymnasieutbildningar och arbeten, detta för att de ska få möjlighet att 

bryta mönstret av att välja könsstereotypa yrken i framtiden. Att motverka att de fattar beslut om 
utbildning och arbete utifrån könet utan istället göra val utifrån vad de är intresserad av och vara 

trygga i det. De ungdomar som projektet arbetat med gällande dessa frågor har uttryckt att det 
varit till hjälp att diskutera detta. 

Att man fokuserat på att se, bekräfta, vägleda och finnas tillgängliga för verksamheterna och 
personal som arbetar inom verksamheterna har också varit fokus inom målområde 3, att utveckla 

en fungerade samverkan mellan skola, socialtjänst och KAA. Genom att tillsammans genomföra 
sanwerkansdagar en gång per tennin samt samverkansmöten varannan månad har personalen 
inom de olika verksamheterna fått en förståelse och kunskap om varandras arbete. Innehållet 

under dessa träffar har grundat sig på det som verksamheterna uttryckt funnits behov av men 

också vad projektet utforskat att det funnits behov av för att nä projektmålen. Innehållet har 
varierat med bland annat föreläsning av ?TJUGO metoden, det professionella förhållningssättet, 
rollspel samt möjlighet till diskussioner mellan personal som medverkat från verksamheterna. 
Detta har gjort att man tillsammans tittat på vad verksamheterna kan bidra med för att förbättra 
för barn- och ungdomar i kommunen. De barn- och ungdomar som varit i behov av särskilt stöd i 
skolan och/eller insatser från socialtjänsten har fått erbjudande om detta för att öka deras 

skolnärvaro, förhindra skolavhopp eller komma ut i sysselsättning. Personal oavsett profession 
inom verksamheterna har under projekttiden varit positiva till samverkan, de har hela tiden 
arbetat för att förbättra samverkan och tillsammans också skapa rutiner inom verksamheterna för 
att det ska gynna barn- och ungdomar. Ett material som verksamheterna har utveckla 

tillsammans genom samverkan är anmälningsrutiner vid misstanke eller kännedom om att barn 
far illa. Detta för att all personal inom verksamheterna ska tillhandahålla samma information om 

2 Activa är en stiftelse som kommunen samverkar med för att bidra till att skapa möjligheter för 

människor med funktionshinder att finna en väg framåt. 
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hur de systematiskt arbetar, går till väga då man kommer till en anmälningssituation. Detta 

möjliggör också att verksamheterna har ett gemensamt arbetssätt gällande anmälningsrutiner 
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som i nästa steg kan möjliggöra att barn, ungdomar och vårdnadshavare får kunskap om samt ges 

trygghet i vad som sker. Alla verksamheter berättar samma tillvägagångssätt för de barn, 

ungdomar och familjer som befinner sig i en anmälningssituation. 

Inom saknätverk "risk för avhopp" så har Martin Karlberg3 varit delaktig genom föreläsningar 

och viss handledning till projektet. Utifrån detta så bjöd projektet i Ljusnarsbergs kommun in 

honom till en samverkansdag med grundskolan, socialtjänst och KAA. Detta för att föreläsa om 

hur verksamheter kan arbeta för att öka skolnärvaron och förhindra skolavhopp. Vad behöver de 

vara uppmärksamma på? Hur bör verksamhetema samverka för att kunna nå ungdomar som har 

låg skolnärvaro eller gjort skolavhopp? Vad visar studier är de betydelsefulla faktorerna för att 

ungdomar ska lyckas med sina studier? Denna dag var en dag då det blev en del "aha" 

upplevelser och professionerna inom verksamheterna fick en förståelse för hur de själva kan göra 

små förändringar i det dagliga arbetet, fick bekräftelse på vad mycket bra de redan gör samt fick 

en förståelse för hur en samverkan mellan verksamheterna i slutända kan gynnar både dem själva 

men framför allt att de kan göra skillnad för de ungdomar som de möter och arbetar med. 

Inom målområde 4, att utveckla ett fungerande föräldraskapsstöd i kommunen har projektet i 

samverkan med de olika verksamheterna samt med bildningschefoch socialchef utforskat vilka 

behov av föräldraskapsstöd som finns? Innan projektet påbörjades så fanns det en planering all 

kommunen och Region Örebro län tillsammans skulle bygga upp en familjecentral i kommunen. 

I detta arbete så bildades det en styrgrupp samt en projektgrupp och projektledaren för projektet 

#jagmed bjöds in att medverka i projektgruppen. Projektgrnppens arbete var att bygga upp en 
modell för ett fungerande föräldraskapsstöd i kommunen utifrån behov. Denna grupp har träffats 

ett flertal gånger, dels för att planera föräldraskapsstödet som ska finnas inom familjecentralen 

som planeras att byggas upp samt utforska vad för föräldraskapsstöd som behöver utvecklas och 

påbötjas direkt? Det har framkommit att föräldrar i kommunen behöver få verktyg att kunna 

hantera sitt föräldraskap, att få kunskap om gränssättning och med detta som grund så togs det 

beslut om att professioner inom förskolan, socialtjänsten och Region Örebro län under hösten 

2018 skulle utbildas som gruppledare i ABC4 (alla barn i centrum). Projektet har under 

projekttiden arbetat enskilt med föräldrar till ungdomar inom målgruppen, gett dem stöttning och 

vägledning för att hantera sitt föräldraskap utifrån den situation de befunnits sig i. Arbetssättet 

som har används är ett lösningsfokuserat enligt 7TJUGO metoden. 

3 http :ljkatalog.uu .se/empinfo/?id-N3-1182 

'www.allabarnicentrum.se/abc-traeffar/ 
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Det som projektet har arbetat med och som gjort skillnad är att fokus har varit att arbeta 
systematiskt även om resultaten inte visats direkt samt all se, bekräfta, vägleda och finnas 
tillgängliga. Det är kommunen, verksamheten, gruppen och individen som står i centrum i olika 
sammanhang och utifrån de behov som funnits inom olika områden har projektet arbetat med att 
försöka tillgodose det. Detta arbete har skett på alla nivåer i projektet: kommunnivå-, 
verksamhetsnivå-, gruppnivå- och individnivå vilket har skapat positiva förändringar på de olika 
nivåerna. Det behöver få ta tid att skapa förändringar, förändra attityder, utveckla andra synsätt 
och så vidare, detta arbete tar tid men i slutändan så kommer resultaten vilket kan leda till att 

både kommun, verksamhet, grupp och individ får en positiv förändring ur ett helhctsperspektiv. 
Det som inte har fungerat fullt ut är när projektet kommit med färdigt material till 
verksamheterna, det vill säga gett dem direktiv om hur de ska utföra sill arbete. Projektledaren 

har därför varit noggrann med att fokusera på att se, bekräfta, vägleda och finnas tillgänglig 
för personalen, göra dem delaktiga i utvecklingen av arbetssätten som behöver implementerats 
för att nå projektmålen. Projektet har tagit in den kunskap som verksamheterna har haft, 

kunskapen om hur det fungerar i det dagliga arbetet inom verksamheterna för all kunna utveckla 
arbetet och skapa gemensamma arbetssätt samt synsätt i verksamheterna. Projektet har genom 
samverkansdagar gett personalen fortutbildning inom olika områden som verksamheterna sett 

behov av och som möjliggöra att utvecklingen gällande samverkan, och att de gemensamma 
arbetssätt och synsätt leder framåt. Detta genom relevanta föreläsningar, rollspel utifrån olika 

"case", arenor för samtal mellan och med professionerna osv. Så med detta i ryggsäcken är det 
väldigt viktigt att göra individer delaktiga i de förändringar som det finns behov av att göra. Att 
man som individ ges möjlighet att vara med att påverka, komma med förslag utifrån sin egna 
kunskap och erfarenheter och framför allt ges möjlighet att vara delaktig i det som byggs upp 

inom verksamheterna. 

Uppföljning och utvärdering 

Projektledaren har hela tiden dokumenterat inom de olika målområdena som projektet innehållit. 
Dokumentationen har varit grund för att kunna utvärdera möten, insatser och aktiviteter för att 
kunna utveckla dem ur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke diskrimineringsperspektiv. 

Det som varit utgångspunkten för detta har varit att professionerna hela tiden arbetat med att titta 
på hur insatser och aktiviteter fungerat för ungdomarna, har ungdomen funktionsnedsättningar 

som vi behöver ta hänsyn till? vad vi kunnat göra annorlunda för att förbättra, på vilket sätt ska 
vi göra och framför allt samtala med de individer som varit delaktiga i insatserna och 

aktiviteterna. Vad ansåg du/ni? Vad var del som fungerade? Kunde vi gjort på ett annat sätt för 
att få det fungera bättre och utveckla? För att fler ska vara delaktiga? Har ni några förslag på vad 
vi kunna gjort annorlunda? 

Projektet har använt sig av saknätverk, olika konferenser, träffar med andra projektledare, 

länsprojektledaren och med externa utvärderare för att utvärdera hur arbetet på de olika nivåerna 
i projektet går. Detta genom att bland annat träffas och samtala kring hur projektplanens syfte 
och mål sett ut? Hur har projektet arbetat för att uppni\ dessa? Utifrån kunskap från saknätverk, 
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konferenser, träffar med andra projektledare- och länsprojektledaren arbeta med hur projektet 
kan utvecklas. Att få stöd genom dessa har varit betydelsefullt utifrån att man som projektledare 
varit mycket ensam i arbetet på den lokala nivån. 

Projektet har följt upp och utvärderat arbetet både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativt har 
detta skett genom samtal med deltagarna i projektet, samtal med elever med låg skolnärvaro, 
samtal med vårdnadshavare till deltagare och ungdomar samt samtal med personal inom de olika 
verksamheterna. Den kvantitativa uppföljningen har gjo11s genom att grundskolan har tagit fram 
närvarostatistik regelbundet samt att KAA har begärt och tagit in närvarostatistik regelbundet 
från de gymnasieskolor där ungdomar bosatt i kommunen studerar. Detta för att få kunskap om 

hur skolnärvaron sett ut för ungdomarna och för att sedan kunna ta fram arbetsmetoder för att 
öka närvaron i grundskolan samt för att skapa ett systematiskt samarbete med gymnasieskolorna. 
Underlag för resultaten inom de olika målområdena är utifrån insatser, dokumentation, 

uppföljning, utvärdering av insatser, den närvarostatistik som tagits fram inom grundskolan samt 
den statistik som studie- och yrkesvägledaren gett gällande antal elever som var behöriga till 
gymnasiet. 

Projektets resultat 

I projektet har sammanlagt 13 individer varit inskrivna och benämnts som deltagare, 5 kvinnor 
och 8 män. De övriga som indirekt berörts av projektets arbete är ca 450 barn- och ungdomar, 

detta utifrån att det implementerats arbetssätt och rutiner inom grundskolan, socialtjänsten och 
KAA genom samverkan. Utifrån att projektets fokus har varit att se, bekräfta, vägleda och 
finnas tillgängliga genom att arbeta Iösningsfokuserat och systematiskt så har 

stegförflyttningarna varit smidiga. Projektet bötjade arbeta från grunden och sedan successivt 
arbeta framåt. Det vill säga projektet bötjade med arbetet gällande att öka elevernas skolnärvaro 
på grundskolan, i detta arbete inkluderades skolans ordinarie arbete med att arbeta med 

värdegrunden. Projektet har tillsammans med grundskolan arbetat med värdegrunden enligt 
?TJUGO metoden med både med elever och personal vilket har resulterat i att grundskolan har 
implementerat ett arbetssätt som arbetar lösningsfokuserat. 

De olika verksamheterna behövde samverka för att driva och utveckla arbetet framåt. Inom dessa 

verksamheter så behövdes det göras förändringar för att hela kedjan skulle bli komplett, det vill 

säga att ge ungdomar möjlighet alt klara av sina studier från grundskolan till gymnasiet genom 
en fungerande samverkan. Men att också ha möjlighet att kunna fånga upp de ungdomar som 
väljer att inte fullfölja sina studier. Detta möjliggör att man ser och har möjlighet att arbeta ur ett 
helhetsperspektiv då det är många olika faktorer och händelser som påverkar ungdomars liv 
under skolgången. 

Inom det kommunala aktivitetsansvaret har resultaten blivit att det tagits fram arbetssätt som 
möjliggör att KAA kan arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Grunden för detta arbete 

är att verksamheten genom projektet har utvecklat ett årsl~ul där verksamheten kan arbeta 
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systematiskt för att uppnå målen. Att kommunen kan ta sitt ansvar gällande den lagstadgande 
skyldighet som kommunen har gällande ungdomar upp till 20 år som inte fullföljt eller som har 
hoppat av sina gymnasiestudier. Genom att arbeta systematiskt med årshjulet som grund har 

kommunen möjlighet att: 

• under året håller sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. 
, erbjuda lämpliga individuella åtgärder till ungdomarna. 
• genom åtgärder motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
• dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. 

Projektet hade som mål att minst 20 ungdomar inom åldersgruppen som avbrutit eller riskerade 
ett skolavbrott skulle fått stöd genom projektet. Målet var att utgå från principen om en jämställd 

fördelning mellan flickor och pojkar samt att nå ungdomar med neuropsykiska 
funktionsnedsättningar. Under projekttiden har 13 ungdomar varit inskrivna som deltagare och 
fått stöd genom projektet, könsfördelning har varit 5 kvinnor och 8 män. Dock har projektet varit 
i kontakt och stöttad sammanlagt 23 ungdomar under projekttiden, det vill säga 10 stycken av de 

totalt 23 ungdomarna har inte varit inskrivna i projektet men både indirekt och direkt påverkats 

av projektets arbete. Könsfördelningen av dessa 10 ungdomar är 7 kvinnor och 3 män. 10 

stycken av de 23 ungdomarna har en eller flera neuropsykiska funktionsnedsättningar. 

Ljusnarsbergs kommun har under flera år tagit emot en stor mängd asylsökande och en av 
konsekvenserna av detta har blivit att det kommunala aktivitetsansvaret inte har prioriterats. 

Kommunens aktivitetsansvar har på grund av detta inte har haft möjlighet att arbeta både 
förebyggande, främjande och åtgärdande med de ungdomar som haft behov av detta utifrån att 
det inte funnits personal till det. Kommunen har haft "koll" på ungdomarna men inte haft 

möjlighet att i stor utsträckning arbetat med och för dem. Tyvärr så har ungdomssamordnaren i 
kommunen som har ansvar att arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret varit sjukskriven 
vissa procent under en längre tid vilket också påverkat implementeringen av de arbetssätt som 
projektet arbetat fram. Dock har detta arbete kunnat utvecklas, strukturerats upp och göras under 

projekttiden men inte kunnat implementerats fullt ut. 

Med detta i bagaget har KAA verksamheten gjort sitt )1tersta för att verksamheten ska fungera i 

samverkan med projektet och i dag är en del av de ungdomar som tidigare funnits inom KAA 
och som varit deltagare i projektet tillbaka i studier på gymnasiet, studerar gymnasiestudier på 
distans, fått en tillsvidare anställning, har en timanställning, har insatser från andra verksamheter 

utifrån enskilda behov samt har en tillfällig sysselsättning som ger dem möjlighet att komma ur 
det utanförskap som de tidigare befunnits sig i. De ungdomar som tillhörde det kommunala 
aktivitetsansvaret men som inte varit inskrivna som deltagare i projektet har fåll tagit del av 

samma arbetssätt som deltagarna och som har utvecklats i verksamheten genom projektet. Detta 
har gett goda resultat då en stor del av dessa ungdomar också nu är tillbaka i studier på 
gymnasiet eller har annan sysselsättning som till exempel praktik med handledare som stöd som 
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innebär en mindre risk för att de hamnar i ett utanförskap. Arbetet med dessa ungdomar gjordes 

fram till december 2017 då projektet fortfarande var ett tillämpningsprojekt. I slutet av 2017 togs 

ett beslut om att projektet från och med januari 2018 skulle fortsätta som ett 

metodutvccklingsprojekt. 

Inom grundskolan var målet att elever med hög skolfrånvaro skulle minska med 30 % då det 

fanns 3 ungdomar som inom grundskolan (15-16 år) var mer eller mindre frånvarande på heltid 

samt fanns ett tiotal ungdomar med oroande hög frånvaro. Utifrån projektets arbete och resultat 

så finns det i dag ingen ungdom som är mer eller mindre hell frånvarande och antal ungdomar 

med oroande hög skolfrånvaro är i dag 3 stycken, skolan arbetar mycket intensivt med dessa 

ungdomar utifrån de systematiska arbetssätt och rutiner som projektet tagit fram och 

implementerat. Oron som finns i dag för att dessa ungdomar inte ska öka sin skolnärvaro, nå sina 

kunskapsmål och bli behöriga till gymnasiet är låg. Hösten 2018 var det 2 ungdomar som inte 

kom in på sitt första hands val i gymnasiet samt 4 ungdomar som inte blev behöriga till 

gymnasieskolan. Orsaken till att dessa 4 ungdomar inte var behöriga berodde på att de inte 

uppnådde studiemålen på gnmd av språket, att de inte funnits inom skolans verksamhet så länge 

så de haft möjlighet att nå studiemålen. Projektet arbetade inte enskilt med dessa elever men 

genom att nya arbetssätt och rutiner implementerades i grundskolan så bidrog projektets arbete 

till dessa positiva resultat. 

En del i detta arbete har varit att tillsammans med grundskolan reviderat likabehandlingsplanen, 

arbetat regelbundet med elever i grundskolan utifrån 7TJUGO metoden, tillgodosett ungdomars 

behov utifrån funktionsnedsättningar. Detta genom att skol verksamheten upprätta små 

studiegrupper där ungdomarna får möjlighet till mer individanpassat stöd för att öka 

skolnärvaron, nå sina studiemål och bli behöriga till gymnasiet. Projektet har i skolans arbete 

med att upprätta små studiegrupper bidragit med kunskap gällande bemötandet till ungdomarna, 

vad personal behöver vara uppmärksamma på, vad de ska fokusera på för att nå dessa ungdomar. 

Det vi utgått från i projektet är se, bekräfta, vägleda och finnas tillgängliga för individen 

oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder vilket innebär att vi 

hela tiden utgått och arbetat med de horisontella principerna ochjämställdhetsperspektivet. 

Projektledare och projektmedarbetare har deltagit vid ett flertal utbildningar som arrangerats av 

#jagmed och arbetat särskilt med dessa frågorna vid ett projektledarinternat inom Örebro län. 

Det som framkommit och arbetats med vid dessa tillfällen har sedan tagits med och diskuterats i 

verksamheten inom kommunen vilket lett till att verksamheterna har fått syn på och tagit hänsyn 

till detta i det dagliga arbetet. 

Ett konkret resultat gällande jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är att 

informationen till vårdnadshavare gällande frånvaroanmälan för elever inom grundskolan finns 

tillgängliga på de språk som elever och vårdnadshavare har som modersmål, denna information 

ges till elever och vårdnadshavare vid tenninsstm1 samt finns tillgängliga på kommunens 

hemsida. Utifrån detta får vårdnadshavare oavsett modersmål den information som krävs för att 
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kunna följa de rntiner gällande frånvaroanmälningar som finns, det ger vårdnadshavarna 
möjlighet att ta sitt föräldraansvar som i slutändan gynnar ungdomarna. 
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Ett annat konkret resultat gällande de horisontella principerna är att det byggts upp en samverkan 
mellan närvaroteamet, elevhälsoteamet och skolans övriga personal, detta för att tillsammans 
hitta andra sätt att göra undervisningen intressant och givande för ungdomar som behöver stöd. 
Om en ungdom-lrnr svårt mecl en reclov1sn111g, t...'ä1fclermefå--sröd1:rclrvägledning-av·---------
drarnapedagogen för att genomföra redovisningen. Att genom en intressant Power Point redovisa 
sitt ämne för klasskamraterna i ställe för att vara den personen som alla tittar på kan möjliggöra 
att ungdomen når studiemålet för just detta. Att hitta andra sätt att nå sina studiemål som 
fungerar lika bra som de "traditionella" sätten möjliggör att ungdomen också kan växa som 
person, att denna blir sedd och bekräftad. Ungdomar och vårdnadshavare har i samtal under 
möten med de olika verksamheterna bekräftat att de insatser som projektet bidragit med gjort 
skillnad för dem, att de genom detta blivit sedda, bekräftade och fått vägledning som resulterat i 
positiva resultat för dem. 

Målet som projektet hade gällande att en föräldrautbildning och att en modell för ett 
välfungerande föräldrastöd ska ha tagits fram har till viss del uppnåtts. Detta arbete pågår då det i 
dagsläget planeras alt öppna en familjecentral i kommunen under 2019 där föräldraskapsstöclet 
ska finnas. Under hösten 2018 så genomgår personal från kommunens förskola, socialtjänst samt 
Region Örebro län en utbildning i föräldraskapsstöd ABC som ska genomsyra kommunens 
föräldraskapsstöd. Dock har verksamheterna genom samverkan utforskat att behovet av 
föräldraskapsstöd behövs finnas redan nu, detta har resulterat i att det inom kommunen kommer 
att erbjudas föräldraskapsstöd utifrån ABC samt inom andra områden som sömn, kost och hälsa. 
Föräldraskapsstödet kommer därför att startas upp och bedrivas i andra lokaler fram tills 
familjecentralen slår upp sina portar. 

Målet gällande fortbildning för personal inom grundskola och KAA gällande bemötande till 
elever med neuropsykiatriska funktionshinder har också till viss del uppnåtts. Detta då personal 
inom verksamheterna på samverkansdagar fått fortbildning i 7TJUGO metoden, det 
professionella förhållningssättet samt föreläsningar med relevant innehåll utifrån målgruppen. 

Målet gällande en fungerande samverkansmodell är uppnådd då verksamheterna nu genomför 
samverkansdagar och möten tillsammans samt arbetar med att utveckla ett årsltjul tillsammans 
där samverkansmöten är en del i denna. Enligt årshjulet är samverkansmötena lagda varannan 
månad under året och ansvar för att kalla till dessa möten samt arbetet med att fortsätta 
utvecklingen av samverkan är samordnaren för den kommande familjecentralen i kommunen. I 
årshjulet är planeringen att verksamheterna tillsammans utifrån behov bygga upp ett arbetssätt 
där man arbetar främjande och förebyggande, ett exempel på detta är att ungdomspolis och 
socialtjänst besöker grundskolan och informerar om deras arbete samt ger eleverna kunskap om 

olika områden. 



SLUTRAPPORT 

Ett oväntat resultat i projektet är att samverkan har breddats, det uttrycktes under 
samverkansmöten att det fanns ett behov av att samverka med förskolan, fritidsgården och 
polisen för att kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Projektet tog då kontakt med 

förskolecheferna, fritidsledarna och ungdomspolisen i norra länsdelen som var positiva till att 
samverka. Vilket har resulterat i att även dessa professioner är med på samverkansmöten samt 
samverkansdagar för att arbeta ur ett helhetsperspektiv. 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
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Projektet har systematiskt redovisat dess arbete och resultat för bildning- och socialutskottet, 
kommunstyrelsen samt för personal under samverkansdagar och möten. Projektet har också haft 

en regelbunden dialog med beslutsfattare om hur projektet arbetar, vilka utmaningar och behov 
som projektet har upptäckt funnits samt vilka resultat som projektet gett. Projektet har också 

föreläst om projektets innehåll och resultat vid kommunhuset i Ljusnarsberg under "Cafe 
Forum" där en del av kommunens personal kom och tog del av informationen. Projektet har 
också tillsammans med en deltagare gjoti en intervju med tidningen Nerkes Allehanda, detta om 

hur projektet arbetat med just denna deltagaren, detta reportage publicerades den 4 april 2018. 

Projektet har föreläst på en skolledarkonferens på Örebro Universitet den 24 april 2018 samt på 

#jagmed lärkonferens den 24 maj 2018. Projektet bidrog med att beskriva hur en fungerande 
samverkan mellan skola, föräldrar och socialtjänst kan ge barn och ungdomar den hjälp de 

behöver, hur skola och socialtjänst kan finnas tillgängliga för familjer som är i behov av insatser 
från verksamheterna samt vad som krävs för att utveckla en fungerande samverkan mellan skola, 
föräldrar och socialtjänst. Projektet har funnits på kommunens hemsida där det beskrivits vad 

projektets syfte är, arbetssätt och vad som var projektets mål, delta gjordes utifrån ett 
projektledarinternat som hölls på B/\ngbro Herrgård i Ljusnarsbergs kommun 23-24 mars 2017. 

Kommunchefen var också inbjuden för att presentera kommunen samt lyssna och få kunskap om 
hur man genom projektet fått syn på behov som finns i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv. 
Projektet har också genom skol verksamheten spridit de rutiner och arbetssätt som arbetats fram 
och implementerats inom verksamheterna på föräldramöten samt genom kommunens hemsida 

vilket har mottagits positivt. 

Spridningen av projektet har resulterat i att andra verksamheter utanför kommunen kontaktat 
projektledaren för att få mer information om arbetet. Verksamheterna har utifrån deras 
utvärderingar sett att en samverkan ger goda resultat, att det genom en samverkan finns 

möjlighet att arbeta förebyggande och främjande som långsiktigt ger vinning både ekonomiskt, 
socialt och kunskapsmässigt. Utifrån att projektet redovisat arbetet systematiskt för beslutfattare 
under projekttiden så har denna spridning lett till att kommunen vill fo11sätta titta på hur detta 

arbete kan fortsätta. Beslutfattare har sett att resultaten i projektet inom de olika verksamheterna 
leder till att det blir positiva förändringar utifrån ett helhetsperspektiv i kommunen. 



SLUTRAPPORT 

Leverans 

De faktiska resultaten utifrån projektet iir: 

Att det i dag inte finns några ungdomar med hög och långvarig skolfrånvaro inom 
grundskolan 
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Att det i dag finns elt närvaroteam som systematiskt arbetar både förebyggande, 
främjande och åtgärdande för att öka elevernas skolnärvaro i grundskolan, detta i form av 
arbetssätt och rutiner. 

Att det i dag finns elt utvecklat och beprövat arbetssätt som möjliggör att arbeta både 
uppsökande, förebyggande och åtgärdande med ungdomar inom KAA som hoppat av 
gymnasiet och med gymnasieelever i samverkan med gymnasieskolan för att motverka 
skolavhopp. 

Att det i dag finns en fungerande och utvecklande samverkan mellan förskola, 

grundskola, socialtjänst, fritidsgård, det kommunala aktivitetsansvaret och 
ungdomspolisen. 

Att det under år 2019 finns en planering om att bygga upp en familjecentral i kommunen 

där man erbjuder ett föräldraskapsstöd som projektet varit med och utvecklat. 

Att det finns en ansökan av kommunen om bidrag till ett nytt projekt där kommunen har 
möjlighet utforma en samordningstjänst i kommunen där uppdraget är att samordna och 

bygga upp familjecentralen samt fortsätta samordna #jagmed projektets resultat. Det vill 
säga arbeta med att projektets faktiska resultat fotisätter bedrivas och utvecklas inom 

verksamheterna. 

Ett av behoven som finns kvar och som är en utmaning är arbetet inom KAA, det finns 
utvecklade och beprövade arbetssätt tillgängliga utifrån projektet men implementering av dessa 
är inte genomförd fullt ut. Det finns det ingen tydlig beskrivning om hur personalfördelningen 
inom KAA kommer att se ut framåt vilket är ett hinder för att kunna implementera och göra 

arbetssätten permanenta i verksamheten. I dag har ungdomssamordnaren en uppdelad tjänst inom 
kommunen vilket gör att det inte finns tid för att arbeta både förebyggande, främjande och 

åtgärdande enligt de arbetssätt som projektet tagit fram och som gett resultat. Det finns ett behov 
av en personal som arbetar i samverkan med studie- och yrkesvägledare med ungdomarna som 
tillhör det kommunala aktivitetsansvaret. Som har tiden att finnas tillgänglig för ungdomarna, 
som stöttar och vägleder ungdomarna, som kan vara länken mellan olika verksamheter för att 

ungdomen inte ska riskera att hamna i ett utanförskap eller för att bryta ett utanförskap. 
Ungdomarna har behov av vuxna omkring sig som ger ungdomen kunskap om vilka möjligheter 
och utmaningar som finns för att komma tillbaka till studier eller annan sysselsättning. 
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SLUTRAPPORT 

An\'ändancle a\' resultat 

Resultaten gällande närvaroteam och de rutiner och arbetssätt som implementerats inom 
grundskolan finns nu i denna ordinarie verksamheten. De arbete som genomfördes i projektet har 
bidragit till att personal fått en förändrad syn på skolnärvaro, att skolnärvaro är något som man 
behöver arbeta med systematiskt för att på så sätt kunna möjliggöra att eleverna når sina 
studiemål och ges möjlighet att bli behöriga till gymnasiet samt för att minska riskerna för 

skolavhopp. Detta har gjort att grundskolan nu har prioriterat och pernrnnentat de arbetssätt och 
rutiner som utvecklats genom projektet i sin ordinarie verksamhet. 

Kommunen har sett konkreta, positiva resultat av projektets arbete vilket har gjort att kommunen 
i skrivande stund arbetar med en ansöka om bidrag från tillväxtverket till ett nytt projekt. Detta 

projekt knyter an i projekt #jagmed och på så sätt har verksamheterna möjlighet att fo11sätta 
utveckla och implementera projektets arbete i verksamheterna. Det arbete som projektet inte 
lyckats implementera fullt ut i verksamheterna kommer att tas med i nästa projekt vilket kan göra 
att det finns möjlighet att fo11sätta utveckla arbetssätten och också implementera dessa fullt ut. 

Kommentarer och tips 

Det som projektet #jagmed Ljusnarsbergs kommun vill delge framtida projekt är följande: 

• Var noga med att det finns en tydlighet i att ledningen är med i arbetet, att det är 
"uppifrån" som direktiven kommer om vad som ska göras i projektet och vad projektet 
ska leda till. 

• Om projektet ska leda till en förändring så var uppmärksamma på att ALLA som behöver 
vara delaktiga är det, att de vill bidra och har samma mål för att skapa dessa förändringar. 
Om alla ges möjlighet att tillföra den kunskap som de har gör detta att de blir delaktiga 

och på så sätt också blir sedda och bekräftade vilket kan resultera i att de arbetar lite extra 
för att projektet ska lyckas. 

• Tro inte att implementering är något som går fort, det är implementeringen som tar tid 

och som behöver ta tid. Ett arbetssätt som har används i många år är inget som bara 
plockas bort och ersätts med något nytt. Det behöver finnas konkreta beskrivningar vmför 
det nya arbetssättet är bättre och vad dessa ska leda till. 

• Var uppmärksamma på att ett projekt är ett projekt, det vill säga det är då man testar, 
utvecklas, utvärderar och provar på! Att det oftast finns fler resurser anställda inom 
projektet som gör detta under projekttiden MEN att det efter projektets slut ska fungera 

utan dessa resurser. Att kommunen/verksamheten är medvetna om detta och är beredda 
att strnkturera om eller anställa fler för att projektets resultat ska bli bestående. 



SLUTRAPPORT 

So fia L Bergman 

Projektledare #jagmed 

Ljusnarsbergs kommun 

2018-09-28 
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ffl LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 

Bilaga I 

Information om frånvaroregistrering och n,irvaroarbetet för elever 

Vid frånvaro: 

Svenska 

Ring 0580-709 006. En röst ber dig knappa in barnets personnummer på telefonens knapfisäts. 

En bekräftelse kommer via sms. Observera att frånvaroanmälan måste göras vmje dag barnet är 
frånvarande. Information om frånvaroanmälan finns också tillgänglig på kommunens hemsida 
(www.ljusnarsberg.se) 

I. Frånvaro för enstaka lektioner tex. Vid tandläkarbesök, möten osv. görs också enligt 
ovanstående beskrivning. 

2. Barn med skyddad identitet eller ofullständigt personnummer anmäler frånvaro till mailadress: 
gun i I la.andersson3@1 j usnars berg.se 

3. Om Dexter inte fungerar görs en frånvaroanmälan till mailadress: 
guni I la.andersson3@ljusnarsberg.se 

Kyrkbacksskolan har under en tid arbetat med att öka elevernas skolnärvaro, ett närvaroteam har 

bildats som arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande. Syftet med detta arbete är att skapa en 

ttygg skolmiljö för eleverna, utveckla en fungerande samverkan med vårdnadshavare samt ge eleverna 
möjlighet alt uppnå kunskapsmålen. 

Som vårdnadshavare finns det ett ansvar att registrera frånvaro för sitt barn då de inte kan närvara i 
skolan. Med detta vill skolan förtydliga att vårdnadshavare INTE ska skicka sms, mail eller ringa 

personal på skolan för att göra en frånvaroanmälan utan detta görs av vårdnadshavare enligt 
ovanstående beskrivning. 

Vid längre ledighet för barnet f'.yller vårdnadshavare i en ledighetsansökan, dessa blanketter finns på 
kommunens hemsida (,nnv.ljusnarsberg.se) under utbildning och barnomsorg. Ledighetsansökan 
lifmnas till mentor. Mentor har möjlighet att bevilja ledighet för I dag, längre ledighet beviljas av 
rektor. Närvaroteamet för en kopia på både beviljad och ej beviljad ledighetsansökan. 

Anmäld och oanmäld frånvaro 

Kyrkbacksskolan beviljar inga ledigheter för berörda årskurser under perioden för nationella prov. 

Både oanmäld och anmäld frånvaro betraktas vid givna brytpunkter som möjlig problematisk frånvaro. 

Närvaroteam och Elcvhälsoteam kopplas in tidigt vid all typ av frånvaro. 

Frånvaro under icke godkänd ledighet föranleder alltid anmälan till socialtjänsten. 

Frågor gällande närvaro/frånvaro kontakta Närrnroteam: 

Gunilla Andersson 

gunilla.andersson3(alljusnarsberg.se 

072-856 09 29 



Så här arbetar Närvaroteamet 

Bilaga 2 

Socialt 

Närvaroteamet finns i skolmiljön för att se, bekräfta och vägleda eleverna. Teamet arbetar 
regelbundet och främjande med eleverna utifrån 7TJUGO modellen. 7TJUGO modellens 
fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser. Teamet har också ansvar för 
kafeterian där det finns försäljning av bl.a. smörgåsar på frukost- och förmiddagsrasterna. 

Närvaro 

Närvaroteamet arbetar med att öka skolnärvaron utifrån specifika uppdrag beslutade av 
skolans elevhälsoteam. Utifrån dessa uppdrag görs insatser in i samverkan med andra viktiga 
resurser runt eleven för att öka elevens skolnärvaro. Närvaroteamet granskar hur närvaron 
ser ut för alla elever varje vecka via Dexter, detta för att tidigt kunna gå in med insatser vid 

låg skolnärvaro. 

Samverkan 

Närvaroteamet samverkar med vårdnadshavare, elevhälsoteam, trygghetsteam, 
arbetslagsteam, socialtjänst och andra aktörer vid behov. Detta för att kunna hjälpa eleverna 
utifrån ett helhetsperspektiv där eleverna har tillgång till trygga vuxna, blir sedda och 
bekräftade samt erbjuds de insatser som de är i behov av för att stärkas och utvecklas både 
socialt- och studiemässigt samt för att öka skolnärvaron. 

Gunilla Andersson 
Skolvärdinna 
072-856 09 29 

Gun illa.and ersson 3@1 i u sna rsberg.se 
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Bilaga 3 

Åtgärd 

Dokumentation 

Vid alla ogiltiga 
frånvarotillfällen 

* 

I Sms/mcjl skickas 
automatiskt till 
vårdnadshavare. 

Närvaroteamet 
kontah.--tar 
vårdnadshavare via 
telefon samma dag 
och kommer 
överens om fortsatt 
rapportering. 

I Mentor skriver 
elevdagbok 

Närvaro teamet 
dokumenterar 

liili11B!tl!!~ 
Mentor tar kontakt Närvaroteamet Elevhälsoteamet 
med närvaroteamet informerar och tillsammans med 
som kontaktar samverkar med närvaroteam kallar 
vårdnadshavare och elevhälsoteam för till anmälningsmöte 
kommunicerar sin oro beslut om eventuella med mentor, rektor, 
samt pratar med insatser socialtjänsten samt 
eleven. vårdnadshavare. 

Närvaroteamet I Vid eventuell insats [ Bildningschef 
meddelar meddelas Mentor av meddelas av rektor. 
elevhälsoteam. , närvaroteamet 

Mentor skriver Närvaroteam Elevhälsoteamet för 
elevdagbok dokumenterar protokoll som 

distribueras till 
[ Närvaroteamet I Elevhälsoteamet för I berörda. 

dokumenterar protokoll 



* Med frånvarotillfälle menas enstaka timmar/dagar tillika sammanhängande frånvaroperioder 

Förebyggande arbete 

Förebyggande Yttre Inre 
arbete varningssi!mal varnimrssi!mal 

Lyssna på eleven: Var observant på: Lyssna på eleven: 
Uppmuntra Trötthet Brist på sammanhang 
Ställ krav Vantrivsel Huvudvärk, magont, oro 
Ha förväntningar Beteendeproblem Nedstämdhet 
Visa utvägar Mobbning Mobbning 
Koppla undervisningen Utanförskap Psykisk ohälsa 
till verkligheten Drogmissbruk Prestationsångest 
Visa engagemang Sj älvskadebeteende Sömnbrist 
Anpassa ( elevlogg) 6 _·. 0 Nätkränkning 
Närvaroteamet arbetar 

~ enligt 7TJUGO metoden 
i åk. 4 och åk 7. 



7TJUGO arbete är ett förebyggande arbete där eleverna ges möjlighet att lära sig att samverka, kommunicera, att sätta upp tydliga mål samt att 
identifierar både sina egna och skolan resurser. 7TJUGO lägger stor vikt i arbetet med förhållningssätt och bemötande vilket är otroligt viktigt för 

att eleverna tillsammans med personal kunna bygga upp en trygg skolmiljö där man visar varandra respekt. 

7T JUGO arbete görs i åk. 4 och åk. 7 vid 5 tillfä11en under 5 veckor per termin och klass. Syftet med detta arbete är att eleverna ska få redskap 
att utvecklas i det sociala, rorstå vikten av samarbete med övriga elever och personal samt få redskap till att utveckla sunda värderingar som 

möjliggör att de i framtiden kan hantera både framgångar och motgångar. 

Närvaroteamet arbetar enligt 7T JUGO metoden även vid individuella elevsamtal. 

Närvaroteamet anser att det är viktigt att arbeta förebyggande parallellt med akuta situationer, syftet med detta är att inte fastna i att bara arbeta 
med akuta situationer utan bygga upp en stabil grund för att ge eleverna en trygg och stabil skolmiljö med hög skolnärvaro. 



Personalens närvaro/frånvaro registrering för elever: 

1. All personal registrerar närvaro/frånvaron vid lektionens början. Syftet med detta är att om eleven är frånvarande så går det automatiskt 
ett sms till vårdnadshavare. Om detta inte görs finns det risk för att varken skola eller vårdnadshavare vet var eleven är. Skolans uppgift i 
detta är att ge föräldrarna möjlighet att ta sitt föräldraansvar, det vill säga få infom1ation om att eleven inte är närvarande och på så sätt 
kunna kommunicera med sitt barn om detta. 

2. Om eleven inte kommit till lektionen vid dess slut ska läraren rapportera detta direkt via mail till Närvarotcamct 
gunilla.andcrsson3@ljusnarsberg.se som tar kontakt med vårdnadshavare och återkopplar till mentor. 

Det är en förutsättning att skola och vårdnadshavare samverkar i arbetet med att öka elevernas skolnärvaro. 
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Förskolans arbete då personalen är oroliga för att ett barn far illa. 

1. Arbetslagen samråder med ansvarig chef. 
Dock har alla som arbetar inom förskolan anmälningsplikt (SoL 14 kap. 1 §). 

2. Vid behov, anonym konsultation och en generell diskussion med socialtjänst om hur förskolan bör gå vidare om 
man misstänker att barnet far illa. 

3. Efter eventuell konsultation beslutar ansvarig chef om anmälan skall göras. 

4. Vårdnadshavarna informeras av chef eller av denne utsedd person, att en anmälan kommer att göras och att 
socialtjänsten inbjudes till ett anmälningsmöte. Vid kontakt med vårdnadshavarna beskrivs syftet med mötet samt vilka 
som kommer att delta vid anmälningsmötet. 

5. Tid för gemensamt möte förskolan-vårdnadshavare-socialtjänst planeras. Förskolan har ansvar att bjuda in till mötet 
men soåaltjänsten ansvarar för anmälan och mötets genomförande. 

6. Vid tidpunkten för anmälan planeras gemensamt uppföljningsmöte med samtycke av vårdnadshavare. Skriftlig 
anmälan överlämnas till föräldrar och socialtjänst. 



Skolans tillvägagångssätt när personal är orolig för att ett barn/ ungdom far illa 

1. Personal i skolan samråder med EHT och ansvarig rektor. 
Dock har alla som arbetar inom skolan anmälningsplil."t (SoL 14 kap. 1 §). 

2. Vid behov, anonym konsultation med socialtjänst om hur skolan bör gå vidare om man misstänker att 
barnet/ ungdomen far illa. 

3. Efter konsultation beslutar ansvarig rektor om en anmälan ska göras. 

4. Vårdnadshavarna informeras av ansvarig rel."tor eller av denne utsedd person att en anmälan kommer att 
göras och att socialtjänsten inbjudes till ett anmälningsmöte. Vid kontal."t med vårdnadshavarna beskrivs 
syftet med anmälningsmötet samt vilka som kommer att delta. 

5. Tid för gemensamt möte skola-vårdnadshavare-socialtjänst planeras in och skolan ansvarar för inbjudan. 
Socialtjänsten ansvarar för anmälan och för mötets genomförande 

6. Vid tidpunh."t för anmälningsmöte planeras gemensamt uppföljningsmöte med samtycke av 
vårdnadshavare. Skriftlig anmälan överlämnas till vårdnadshavare samt socialtjänst. 



Vid kallelse till anmälningsmöten informerar törskolan/ skolan vårdnadshavarna om: 

1. Varför anmälan gjorts, vilken oro finns, vad är syftet med anmälningsmötet och vilka som 
kommer att delta. 

2. Anmälningsskyldigheten 

3. Generell information om gången vid anmälan (vad händer då skolan gjort en anmälan?) 



Socialtjänsten tillvägagångssätt vid anmälningar 

Vid Akuta situationer gäller särskild rutin! 

1. Mottagningen på socialtjänsten tar emot anmälan via mottagningstelefon samt 
bokar tid för "anm.älningsmötet". Snarast. Förhandsbedömning max 2 veckor. 

2. Förskolan/ skolan bjuder in vårdnadshavare till ett anm.älningsmöte. 
Förskolan/ skolan bjuder in men socialtjänsten ansvarar för anmälan och mötets 
genomförande. 

3. Anmälan delges från skola/ förskola till vårdnadshavare och socialsekreterare 
samtidigt. 

4. Skriftlig anmälan överlämnas till vårdnadshavare och socialsekreterare. 

5. Vid anmälningsmötet planeras alltid tid för återkoppling eller utredningsmöte i 
samråd med vårdnadshavare. 
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När oron/ anmälan handlar om sexuellt utnyttjande och/ eller våld (akuta 
situationer): 

1. Samråd med skolans elevhälsotem och ansvarig rektor/ förskolechef gällande oron. 

2. Ansvarig rektor eller av denne utsedd person kontaktar socialtjänsten och beskriver 
oron som finns samt samråder med socialtjänsten hur förskolan/ skolan ska gå 
tillväga just i det enskilda fallet ex. om en personal behöver hjälpa socialtjänsten 
gällande ett första samtal med barnet. 

3. Någon från förskola/ skolan skall finnas tillgänglig som trygghetsperson för barnet 
i kontakt med Socialtjänst eller Barnahus. 

4. Skola/ förskola handlar utifrån samråd med socialtjänsten. Förskolan/ skolan rådgör 
med socialtjänsten gällande återkoppling till vårdnadshavare utifrån bedömning i 
det enskilda ärendet. 



Du kontaktar kommunens växel eller reception på telefonnummer 0580-805 00 respektive 

0580-80510 och blir då kopplad till socialtjänstens mottagningstelefon endast för anmälningar 

och konsultationer rörande barn 0-18 år. Telefonen är öppen mellan 8.30-16.00 med avbrott 

för lunch 12-13.00. 

Skyldighet att anmäla 
Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och unga till exempel inom skolan, hälso och sjukvård har 
anmälningsskyldighet genom lag. 

Information när anmälan när gjord. 
Socialtjänsten får informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. 




