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TILLSAMMANS FÖR VARJE BARN
Detta material har utvecklats inom ramen för utvecklingsarbetet Tillsammans för varje barn och är riktat
till medarbetare inom Falu kommun och Region Dalarna som i sitt arbete samverkar för att stötta barn
och unga 1. För att på bästa möjliga sätt tillgodose barns behov ska vi arbeta mer förebyggande och mer
tillsammans. Visionen är att barn och unga i Falun ska få bästa möjliga uppväxt genom snabba, tidiga
och välkoordinerade insatser - när de behövs och där de behövs.
Tillsammans för varje barn ska bygga på existerande gott arbete och på den tillit som över tid skapas
inom och mellan verksamheter. Utgångspunkten för vårt gemensamma arbete är ett gemensamt
förhållningssätt och en gemensam förståelse av välmående, visualiserat i må bra-hjulet.
Tillsammans står för: tillsammans med andra professioner men framförallt tillsammans med barn och
deras familjer.

Tillsammans för varje barn påverkar inte det lagstadgade ansvaret att anmäla oro till socialtjänsten om
ett barn riskerar att fara illa. Sådan oro kan uppstå när som helst under arbetet med ett barn. Samtliga
involverade i arbetet kring ett barn har en skyldighet att anmäla sin oro till socialförvaltningen vid
kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Tillsammans för varje barn är inspirerat av Skottlands arbete för barn och unga – Getting it right for every Child. Materialet har
utvecklats av medarbetare från Falu kommun och Region Dalarna under en pilotperiod 2018- 2020.
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1. GEMENSAMT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Tillsammans för varje barns arbetssätt och verktyg har alla sin grund i ett gemensamt förhållningssätt.
Förhållningssättets fyra delar ska genomsyra arbetet med barn och unga i Falun.

Göra skillnad för barnet

Barnets bästa 2 är alltid utgångspunkten när vi arbetar med barn och unga. Vad som är barnets bästa
behöver bedömas i varje enskilt fall och hänsyn behöver tas till barnets egna åsikter och erfarenheter.
För att göra skillnad för barnet sätter vi fokus på barnets erfarenheter och åsikter. Vi tittar inte bara på
barnet utan vi tittar i samma riktning som barnet. Vad är viktigt för barnet? Genom att utgå från den plats
där barn och unga befinner sig, i förskola och skola, gör vi tidiga stödinsatser mer tillgängliga. Vi i följer
upp och utvecklar vårt gemensamma arbete, med målet att tillsammans uppnå nytta för barn och unga.
Exempel på vad som avses med att göra skillnad för barnet i det dagliga arbetet:
•

Jag kommunicerar tydligt och använder ett språk som gör att barn och unga förstår det jag
säger.

•

Jag ställer fler frågor än kommer med förslag – lösningar hittar jag tillsammans med barn, unga
och deras vårdnadshavare

•

Jag skapar utrymme för att barn och unga ska kunna förmedla sin åsikt.

Tidig upptäckt och tidigt stöd

Barn i behov av stöd ska erbjudas det stöd de behöver i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling,
oavsett barnets ålder. För att uppnå detta arbetar vi förebyggande, samtalar om vad barn och unga
behöver och undersöker vad varje barn behöver för att fortsätta utvecklas. Vi skapar organisationer och
arbetssätt som stärker chanserna till tidig upptäckt och möjliggör tidigt stöd.
Exempel på vad som avses med tidig upptäckt och stöd i det dagliga arbetet:
•

Jag vågar fråga och agera vid signaler på att ett barn eller en ungdom inte mår bra.

•

Jag lyssnar ödmjukt på dem som väljer att berätta om sin livssituation. Mitt förhållningssätt är:
Idag har jag turen att kanske kunna hjälpa, imorgon kan det vara jag som behöver samma hjälp.

Helhetsbild över barnets livssituation

Barn och ungas hela livssituation är viktig och olika delar av ett barns liv interagerar med varandra. Med
utgångspunkt i en gemensam förståelse av vad barn och unga behöver för att må bra strävar vi efter att
uppnå positiv utveckling och likvärdiga möjligheter för varje barn.
Exempel på vad som avses med helhetsbild över barnets livssituation i det dagliga arbetet:
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•

Jag ställer frågor för att förstå ett barns hela situation och hur olika delar av ett barns liv kan
påverka varandra.

•

Min verksamhet samarbetar med andra verksamheter för att uppnå helhetssyn på barnet, till
exempel genom att erbjuda gemensamma möten på platser anpassade utifrån barnets bästa.

•

Jag utgår ifrån det jag faktiskt vet om ett barns livssituation, det innebär att jag skiljer fakta från
bedömningar.

Artikel 3 Barnkonventionen: Barnets bästa ska beaktas vid alla frågor som rör barnet.
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Gemensamt ansvar och arbete

För att på bästa sätt se hela barnet, arbetar verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och
förskola/skola mer tillsammans. Det innebär att verksamheterna får ett förändrat och förtydligat
arbetssätt jämfört med hur man förut arbetat i samverkan med andra verksamheter. Barnets bästa ska
prioriteras vid samarbete och kommunikation mellan verksamheter.
Exempel på vad som avses med gemensamt ansvar och arbete i det dagliga arbetet:
•

Jag utgår från frågeställningen: Vad kan vi tillsammans göra för att stödja det här barnet?

•

Jag ser möjligheterna i tvärprofessionellt samarbete och tänker på dem jag arbetar tillsammans
med som kollegor, oavsett vart de arbetar.

•

Jag frågar mig själv vad jag själv kan göra för att förstå andra professioner bättre, innan jag
riktar kritik eller ifrågasätter en kollega.

2. GEMENSAMMA VERKTYG
Må bra-hjulet

För att säkerställa att alla (barn, unga, vårdnadshavare och de
som arbetar med barn och unga) har samma förståelse av
välmående används må bra-hjulet.
Hjulet är ett gemensamt verktyg som symboliserar vad vi som
arbetar med barn och unga i Falun vill uppnå för varje barn. Må
bra-hjulet ska vara känt av alla medarbetare i verksamheter
som börjat arbeta med Tillsammans för varje barn. Varje barn
är unikt och upplevelsen av välmående är subjektiv, det finns
därför ingen nivå av välmående som ska uppnås. Varje barn
ska stöttas för att nå sin möjliga potential.
Må bra hjulet är ett strategiskt verktyg som ska främja helhetsperspektiv på barn och unga. När ett
gemensamt verktyg används över tid, stärks möjligheten till god kommunikation över
verksamhetsgränserna och i dialogen med barn och deras vårdnadshavare.
Må bra hjulet är ett operativt verktyg som kan användas för att fånga barns subjektiva upplevelser, för
kartläggning av barn i behov av stöd eller i gruppdiskussioner om vad barn behöver för att må bra.

MÅ BRA HJULET FÖR TIDIG UPPTÄCK

Tidig upptäckt handlar om att barn med en ogynnsam utveckling ska upptäckas så tidigt så möjligt. Det
innefattar både tidigt i ålder och i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling oavsett barnets ålder. För
att stärka möjligheten till tidig upptäckt ska må bra-hjulet och dess helhetsperspektiv kopplas till
-

3

ordinarie arbetssätt inom MVC och BVC 3,

Inom MVC och BVC kopplas nyttan med hjulet till ordinarie basprogram.
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förskolans barngenomgångar och utvecklingssamtal
skolans utvecklingssamtal

Genom att samtala om varje barns hela livssituation kan stödbehov fångas upp. Till exempel kan
förskolans medarbetare i samband med en barngenomgång upptäcka ett barn som kan vara i behov av
stöd. När ett barn som kan vara i behov av stöd upptäcks, inleds nästa steg i arbetet 4 genom att
förskolan under ledning av trygghetspersonen lyssnar på barn och vårdnadshavare samt kartlägger
barnets situation. Läs mer om detta under rubriken Må bra hjulet som samtals- och kartläggningsstöd.

Må bra hjulet och dokumentation vid tidig upptäckt

Om information om ett barns livssituation framkommer som behöver dokumenteras av verksamheterna
sker sådan dokumentation i ordinarie system i form av journal eller de mallar som används vid
barngenomgångar och utvecklingssamtal.

MÅ BRA HJULET SOM SAMTALS- OCH KARTLÄGGNINGSSTÖD

Om en verksamhet upptäcker ett barn som kan vara i behov av stöd används må bra hjulet som samtalsoch kartläggningsstöd. Kartläggningen ska ge den information om barnets livssituation som behövs för
att i nästa steg erbjuda barn och vårdnadshavare rätt stöd. Det är viktigt att vårdnadshavare och barn
utifrån ålder och mognad inte bara samtycker till utan också görs delaktiga i arbetet. Samtal med barn
ska genomföras av en person som barnet känner sig trygg med.
För att genomföra en kartläggning kopplad till hela barnets situation finns följande stödmaterial:
•

Samtal tillsammans med medarbetare eller/och vårdnadshavare utifrån 5 frågor.

•

Mitt Må bra-hjul, ett samtalsunderlag/stöddokument riktat till barn och unga.

•

SEEK: En enkät riktad till vårdnadshavare. Används endast av medarbetare som utbildats i hur
enkäten ska användas och följas upp 5.

•

Respektive verksamhets egna kartläggningsstöd, exempelvis pedagogisk kartläggning inom
skolan.

Må bra hjulet och dokumentation vid kartläggning

Om Må bra-hjulet används som samtals- och kartläggningsstöd är dokumentation nödvändig för att
skapa och bibehålla en gemensam bild av barnets livssituation. Dokumentation sker i dokumentet i
respektive verksamhets ordinarie dokumentationssystem och i stöddokumentet Mitt må bra-hjul.

Tänk på att

-

4

5

Att den information som skrivs är proportionerlig. Skriv inte mer än det som krävs för att få en
bild av barnets livssituation. Det ska vara sakligt, objektivt och kortfattat.
Förvara materialet säkert 6 och att endast personer som behöver informationen för att stötta
barnet har tillgång till materialet.
Att vårdnadshavare (och unga utifrån ålder och mognad) ska känna till att dokumentationen
görs och har rätt att ta del av allt som skrivs.

En övergripande bild över de olika stegen i den gemensamma arbetsprocessen för barn i behov av tidigt stöd finns i bilaga 1.
SEEK enkäten (Safe Enviroment for Every Kid), kan användas för att få en bild av barnets hemmiljö och vårdnadshavarnas

situation. Används endast av utbildade medarbetare och i första hand av kollegor inom BVC.
6

I säkra digitala system eller i pärm som låses in i brand- och inbrottssäker plats.
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Att vårdnadshavare (och unga utifrån ålder och mognad) ska ha originalet av mitt må bra-hjul.
Verksamheten bör fråga om en kopia för att använda i det fortsatta stödjande arbetet.

MÅ BRA HJULET VID SAMORDNADE INSATSER

Samordnade insatser innebär att flera verksamheter arbetar tillsammans med ett barn och att arbetet
är organiserat som en fungerande helhet 7. Vid samordnade insatser ska samtliga verksamheter kunna
samtala utifrån må bra-hjulet vid planerings- och uppföljningsmöten. Hjulet används både för att
verksamheterna ska få en stärkt kommunikation och för att barn, unga och deras vårdnadshavare ska
bli trygga i ett återkommande arbetssätt. För information om dokumentation vid samordnade insatser,
se avsnitten om samordnat arbete runt ett barn och barnets plan.

MÅ BRA HJULET OCH BARNKONVENTIONEN

I detta avsnitt beskrivs varje del av må bra-hjulets kopplat till artiklar i Barnkonventionen. För varje del
av hjulet ges också exempel på sådant som kan vara viktigt för barn och ungas utveckling. Exemplen
innehåller både sådant som kan vara risker och sådant som kan vara skydd för barns utveckling 8.
Fördjupningen av hjulets olika delar kan användas i förberedelserna för samtal med barn, unga och/eller
deras föräldrar. Vilka områden är viktiga att prata om för det här barnet?
Alla exempel på sådant som är viktigt för barns utveckling behöver tolkas utifrån det enskilda barnets
ålder och mognad. Som vårdnadshavare eller som medarbetare i förskola/skola kan det ibland vara
svårt att veta vad som är åldersadekvat. Då kan det vara bra att ta kontakt med kollegor med god
kunskap om barns utveckling, exempelvis inom elevhälsa, BVC, eller socialförvaltning. För att dela
information om ett barn krävs samtycke från vårdnadshavare och barn utifrån ålder och mognad. Om
samtycke inte finns kan förskola och skola endast rådgöra med andra verksamheter utan att berätta
vilket barn det gäller.

Allt arbete vi utför utifrån må bra hjulet ska utgå från barnkonventionens grundprinciper:

Läs mer om samordnade insatser, Gemensamt arbete, del 3 i detta stödmaterial.
Exemplen på vad som kan vara viktigt för barn och ungas utveckling kopplas till Barnkonventionen och konkretiseras som
frågor. För att säkerställa att exemplen är sådant som faktiskt påverkar barns utveckling har frågorna jämförts med de risk och
7
8

skyddsfaktorer som Socialstyrelsen identifierat i Grundbok för BBIC - Barns behov i centrum (2018).
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MÅ BRA-HJULETS 8 DELAR
TRYGGHET: Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn ska vara trygga och skyddade från att skadas
fysiskt och psykiskt eller genom försummelse. Barn ska ha ett tryggt boende och få grundläggande
behov tillgodosedda. Barn ska känna sig trygga i de miljöer de befinner sig. Barn ska ha vuxna i sitt liv
som får dem att känna sig trygga. Barnkonventionen, artikel 2, 3, 5, 6, 12, 19, 32-39.
Exempel på sådant som är viktigt inom området TRYGGHET


Är barnet tryggt på de platser barnet befinner sig?
- I hemmet (SEEK enkäten)
- I förskola/skola?
- På fritiden?
- På internet?



Utsätts barnet för mobbning?



Har barnet vuxna i sin närhet barnet litar på och kan vända sig till?



Befinner sig barnets i miljöer där det förekommer fysiskt eller psykiskt våld? (SEEK enkäten)



Utsätts barnet för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller hedersrelaterat hot, våld, övergrepp eller
förtryck?

Ta alltid kontakt med socialförvaltningen vid misstanke om att ett barn utsätts för våld eller övergrepp!

RESPEKT: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening, bli lyssnad på och utifrån ålder och mognad
delta i beslut som påverkar dem. Barn ska ha vuxna omkring sig som är intresserade av och vill förstå
barnet. Barnkonventionen, artikel 2,3, 6, 8, 12, 13, 14, och 30.
Exempel på sådant som är viktigt inom området RESPEKT
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Får barnet uttrycka sin mening och bli lyssnad på i frågor som rör barnet?



Har barnet en positiv syn på sig själv och en tro på sin förmåga?



Har barnet en känsla för vad som är ett accepterat beteende?



Har barn som tillhör minoriteter tillgång till sitt språk, sin kultur och sin religion?



Respekteras barnets integritet och gränssättande?
- I hemmet?
- I förskola/skola? I barngruppen?
- På fritiden?
- På internet?



Har barnet vuxna omkring sig som hjälper barnet att förstå konsekvenser av olika beteenden?

TILLSAMMANS FÖR VARJE BARN
RELATIONER: Goda relationer är viktigt för barns utveckling och mående. Barn ska ha positiva
relationer och känna tillhörighet och delaktighet i familj och bland släkt och vänner. Barn behöver
träffa, känna sig accepterad bland och skapa vänskapsband till andra barn.
Barnkonventionen, artikel 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
Exempel på sådant som är viktigt inom området RELATIONER



Har barnet en tillhörighet i familjen och bland släkt och vänner?



Har familjen ett socialt nätverk med stöd från exempelvis släkt eller vänner?



Kan barnet samspela med och skapa relationer till andra barn och vuxna?



Har barnet positiva relationer med jämnåriga och möjlighet att träffa jämnåriga?



Känner barnet till sin egen historia och familjebakgrund?



Har barnet goda relationer till sina vårdnadshavare (eller andra vuxna med ansvar för barnets
uppfostran och utveckling)?

FRITID: Varje barn ska utifrån sina förutsättningar ha möjlighet att delta i aktiviteter som lek, kultur och
sport, eller andra aktiviteter som bidrar till en hälsosam utveckling. Barn ska ha möjlighet att både röra
på sig och vila. Barn behöver vuxna som möjliggör aktiviteter i närområdet genom information,
praktiskt stöd och engagemang. Barnkonventionen: 2, 3, 6, 12, 15, 23 och 31.

Exempel på sådant som är viktigt inom området FRITID
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Har barnet har en balans mellan stillasittande och rörelse?



Har barnet förmåga att leka och att utveckla intressen?



Har barnet tid utan planerade aktiviteter eller åtaganden, exempelvis tid för lek, tid för att röra
på sig, tid för att vila, osv?



Har barnets vårdnadshavare (eller andra vuxna med ansvar för barnets uppfostran och
utveckling) engagemang och ekonomisk möjlighet att stötta barnets fritidsaktivitet? (SEEK
enkäten)

TILLSAMMANS FÖR VARJE BARN
HÄLSA: Varje barn har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Varje barn ska vid behov ha
tillgång till vård och behandling och de hjälpmedel de behöver (exempelvis tandställning eller
glasögon). Barn ska ha näringsrik mat, tillräcklig sömn och växa och utvecklas i linje med ålder och
mognad. De vuxna som finns kring ett barn i hemmet och i förskola/skola ska veta vad som är viktigt
för att det enskilda barnet ska må bra och samarbeta för att uppnå det. Barnkonventionen, artikel 2, 3,
6, 12, 18, 23, 24, 27, 33 och 39.

Exempel på sådant som är viktigt inom området HÄLSA



Har barnet god aptit och äter frukost, lunch och middag varje dag?



Växer barnet i takt med sin ålder och tidigare utveckling?



Sover barnet bra om nätterna och återhämtar sig tillräckligt för att orka med sin vardag?



Är barnets hälsa god?
- Sjukdomar
- Funktionsvariation
- Levnadsvanor



Har barnet tillgång till den vård, den rehabilitering och de hjälpmedel barnet behöver?



Är barnet till största delen glad och nöjd?



Kan barnet reglera känslor som oro, rädsla, ilska och ledsamhet?



Använder barnet/ungdomen alkohol, narkotika, doping eller tobak?

OMVÅRDNAD: Varje barn behöver ett tryggt hem med närvarande vuxna och daglig omvårdnad
anpassad utifrån barnets ålder och mognad. Barnets bästa ska vara utgångspunkt för omsorgen om
barnet. Barn behöver vuxna som stöttar och uppmuntrar i hemmet, i skolan och på fritiden.
Barnkonventionen, artikel 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 18, 26, 27, 28.
Exempel på sådant som är viktigt inom området OMVÅRDNAD
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Har barnet fungerande och förutsägbara vardagsrutiner?



Har barnet de kläder och den utrustning barnet behöver?



Har barnet en eller flera lämpliga och trygga platser, som barnet kallar hemma?



Om barnet har mer än ett hem: Har de vuxna ett positivt samarbete kring barnet?



Har barnet möjlighet att ta hem kompisar?



Har barnets vårdnadshavare (eller andra vuxna med ansvar för barnets uppfostran och
utveckling) det stöd de behöver för att kunna fungera som goda förebilder för barnet? (SEEK
enkäten)

TILLSAMMANS FÖR VARJE BARN
UTBILDNING: Barn ska ha möjligheter att lära sig i lämpliga miljöer och på ett sätt som tar hänsyn till
varje barns unika förmåga. Barn ska ställas inför utmaningar av rimlig storlek och få öka sina
kognitiva, fysiska, sociala och emotionella färdigheter. Barnkonventionen, artiklar 2,3, 5, 6, 12,18, 28,
29, 32.

Exempel på sådant som är viktigt inom området UTBILDNING


Är barnet närvarande i förskola/skola?



Trivs barnet i förskola/skola?



Utvecklas barnet i skolan och når målen för skolarbetet?



Skapar miljön goda förutsättningar för barnets inlärning?
- I förskolan?
- I skolan?
- I hemmet?



Har barnet förmåga att koncentrera sig på en uppgift? (Ålder och mognad)



Har barnet vuxna i sin närhet som uppmuntrar och stödjer barnets lärande?
- I förskolan?
- I skolan?
- I hemmet?

UTVECKLING: Barn ska få möjligheten att utveckla självständighet genom tydliga förväntningar och
genom att uppmuntras till ansvarstagande uppgifter. Barn och unga ska erbjudas nödvändig tillsyn och
vägledning. Barnkonventionen, artiklar 2,3, 6, 12, 14, 15, 29.

Exempel på sådant som är viktigt inom området UTVECKLING
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Har barnet möjlighet att förstå, bli förstådd och göra sig förstådd?



Kan barnet klara sig själv på ett sätt som kan förväntas i barnets ålder?



Kan barnet ta kontakt med en vuxen om barnet är i behov av hjälp?



Har barnet möjlighet att i lagom takt träna sin självständighet och sin förmåga att ta ansvar?



Har barnet vuxna omkring sig som säkerställer åldersadekvat vägledning och tillsyn?

TILLSAMMANS FÖR VARJE BARN

De 5 frågorna

De 5 frågorna är ett gemensamt verktyg som ska hjälpa till att tydliggöra vilken kunskap som finns, vad
som behöver göras och när samverkan bör startas. Frågorna kan användas närsomhelst av alla som
arbetar med barn och unga och ska alltid ha använts innan kontakt tas med en annan verksamhet. Det
finns inga dokumentationskrav när du använder 5 frågor.
Exempel på när fem frågor kan användas är:
•

Medarbetare använder frågorna som tankestöd när de upptäckt ett barn som kan vara i behov
av stöd.

•

I diskussion med kollegor om nästa steg för att hjälpa ett barn.

•

I samtal med vårdnadshavare eller unga. Vad tror du står i vägen för att ditt barn ska må bra?

•

För att identifiera när fler verksamheter behövs för att hjälpa ett barn. Om situationen runt
barnet går att lösa genom att svara på och agera utifrån de fyra första frågorna kan stöd
erbjudas inom den egna verksamheten.

3. GEMENSAMT ARBETE
Samordnande funktioner

För att möjliggöra god samverkan är det viktigt att roller och ansvar är tydliggjorda. Funktionerna
trygghetsperson och särskild samordnare syftar till att säkerställa att barn inte hamnar i glapp mellan
verksamheter eller att vårdnadshavare själva får samordna barnets vård. Samordnande funktioner
syftar också till att stärka en gemensam helhetssyn på barns situation, på barns behov och på de
lösningar som finns på barns bekymmer.

TRYGGHETSPERSON

En trygghetsperson har i sitt uppdrag ett förtydligat mandat för barn i behov av stöd. När arbetssättet
används fullt ut ska alla barn och unga 0 - 18 år ha tillgång till en trygghetsperson. För de allra minsta
barnen är det BVC sköterskan som är trygghetsperson. När barnet börjar förskolan flyttas ansvaret till
förskolerektor och när barnet börjar skolan flyttar ansvaret till rektor på barnets skola 9.

9

Alternativ behöver utses för unga som inte går i gymnasieskolan.
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Trygghetspersonens ansvar och mandat
Rollen som trygghetsperson ligger nära det uppdrag som BVC sköterska och rektor har i sina
grundtjänster. Rektorer i förskola och skola ska ha tillgång till de verktyg som behövs för att hantera
brister i ett barns situation och genom detta också lättare fullgöra sitt uppdrag enligt skollag.
Trygghetspersonen ska genom större mandat, enklare kontaktvägar och mer kunskap om andra
verksamheter få bättre förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Verksamheterna kan forma rollen
utifrån lokala förutsättningar på till exempel en skola. Det innebär att en rektor bygger sin egen
organisation men att det alltid är rektor som är trygghetsperson och ansvarig. Nedan följer ett
förtydligande av de olika delarna i en trygghetspersons uppdrag.
Trygghetspersonens ansvar och mandat – exempel på vad rollen innehåller

Allmänt
•

Trygghetspersonens ansvarar för att barn, unga och vårdnadshavare enkelt kan hitta information om vem
som är ett barns trygghetsperson. Alla familjer kan någon gång vara i behov av stöd, då ska det vara
enkelt att veta vart man kan vända sig. Trygghetspersonen är ett erbjudande, det finns ingen skyldighet
att ta emot råd eller stöd. Exempelvis kan information ges vid personliga möten, på föräldramöten i
förskola och skola eller via verksamhetens hemsida.

•

Trygghetspersonen ska fungera som ”en väg in”. Det innebär att barn, unga och vårdnadshavare ska
kunna vända sig till trygghetspersonen för att få stöd eller för att få hjälp vidare till andra stödjande
verksamheter. Trygghetspersonen har här en viktig roll i det gemensamma ansvaret för att barn, unga
och vårdnadshavare aldrig ska ”bollas runt” mellan verksamheter.

•

Trygghetsperson ansvarar, inom den egna verksamheten, för den information som delas om barn och
ungas livssituation är proportionerlig med det som krävs för att hjälpa barnet samt att sådan information
endast delas med de medarbetare som har en roll i arbetet för barnets bästa.

När ett barn kan vara i behov av stöd
•

Trygghetspersonen säkerställer att verksamheten kartlägger barnets hela livssituation samt lyssnar på
barn och vårdnadshavare. Stödmaterial: Samtyckesblankett, Mitt må bra-hjul, 5 frågor.

•

Om ett barn som kan vara i behov av stöd har upptäckts ska trygghetspersonen säkerställa att nödvändiga
konsulterande kontakter tas internt och externt. Stödmaterial: Samtyckesblankett, Mitt må bra-hjul, 5
frågor.

När ett barn är i behov av tidigt stöd
•

Trygghetspersonen har mandat att starta och följa upp tidiga samordnade insatser.

•

Trygghetspersonen har i och med detta samordningsansvar för barnets samtliga stödinsatser så länge
barnet inte är inskriven på och tar emot stöd från flera verksamheter. Stödmaterial: Samtyckesblankett,
Barnets plan, Barnets plan uppföljning

Vid samverkan runt barn och unga aktuella hos annan verksamhet/specialistverksamhet
•
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Trygghetspersonen ska kontakta andra stödjande verksamheter när ett barn kan ha behov av stöd från
annan verksamhet. Stödmaterial: 5 frågor.

TILLSAMMANS FÖR VARJE BARN
•

När samtycke finns är trygghetspersonen, eller annan av trygghetspersonen utsedd person, fortsatt
delaktig i arbetet med barn som blir aktuella hos annan verksamhet/i specialistvård. Trygghetspersonen
kan bidra med viktig information om barnet och få information som gör att BVC, förskola eller skola kan
erbjuda bättre stöd. Ansvaret för att samordna det gemensamma arbetet förs då över till en särskild
samordnare, en medarbetare inom exempelvis elevhälsa, socialtjänst eller på Region Dalarna.
Stödmaterial: Samtyckesblankett.

För att Trygghetspersonen fullt ut ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs att
•

Trygghetspersonens verksamhet har systematiska arbetssätt för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd.

•

Trygghetspersoner har kunskap om andra verksamheter som erbjuder stöd till barn och familjer.

•

Trygghetspersoner har tydliga och snabba kontaktvägar till andra stödjande verksamheter.

•

Trygghetspersoner inom förskola och skola kan delegera uppgifter inom den egna verksamheten.
Exempelvis att medarbetare ska kartlägga barns livssituation utifrån hjulet, genomföra samtal med
vårdnadshavare och barn eller samarbeta med andra verksamheter i arbetet kring ett barn.

•

Trygghetspersonen är trygg i att hålla i samverkansmöten och kan skapa delaktighet.

•

Trygghetspersonen har tillgång till operativa utförare av tidiga insatser.

•

Andra stödjande verksamheter har kännedom om och arbetar utifrån trygghetsperonens mandat.

•

Andra stödjande verksamheter ser tidiga insatser och samverkan som en del av sitt ordinarie arbete.

•

Vårdnadshavare och unga, utifrån ålder och mognad, samtycker till att verksamheterna delar information
och arbetar tillsammans för barnets bästa.

Trygghetspersonens ansvar och mandat innebär inte
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•

Att trygghetspersonen är den som personligen utför alla kontakter med barn och familj.

•

Att trygghetspersonen är med på alla möten som syftar till att ge en familj tidiga insatser.

•

Att andra verksamheter ska ta ett steg tillbaka i sina uppdrag/ansvar som exempelvis BVC sköterska eller
socialsekreterare.
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SÄRSKILD SAMORDNARE

En särskild samordnare har ett förtydligat helhetsansvar när ett barn som tar emot stöd från flera
samhällsaktörer. Vem som blir särskild samordnare utses i dialog mellan trygghetspersonen och övriga
verksamheter som finns kring barnet. Ett barn eller en familj har inte möjlighet att välja särskild
samordnare, ansvaret ska dock fördelas utifrån barnets bästa. Vem som får rollen bedöms utifrån vilken
typ av hjälp barnet är i störst behov av, hur komplexa behov barnet har och, vem som redan har en god
relation till barnet. En särskild samordnare kan till exempel vara en kollega från socialtjänsten, Region
Dalarna eller från den centrala elevhälsan. En socialsekreterare är alltid särskild samordnare för barn
som är aktuella på socialtjänstens myndighetsutövning. Den särskilda samordnaren kan inte vara
samma person som trygghetspersonen.

Särskild samordnares ansvar och mandat
•

Den särskilda samordnaren ansvarar för att samverka med trygghetspersonen och överta ansvaret för
samordningen kring barnets stödinsatser från trygghetspersonen.

•

Den särskilda samordnaren ansvarar för att vårdnadshavare och unga (utifrån ålder och mognad) får
information om att hen nu har samordningsansvaret och vid behov kan hjälpa familjen i kontakt med andra
verksamheter eller bjuda in till gemensamma möten.

•

Den särskilda samordnaren frågar om samtycke så att trygghetspersonen kan fortsätta att delta i
samarbetet kring barnet.

•

Den särskilda samordnaren delar relevant information och bjuder in trygghetspersonen till gemensamma
möten med barn och vårdnadshavare.

•

Den särskilda samordnaren kallar till gemensamma möten, förbereder barn och vårdnadshavare samt
agerar mötesledare.

•

Den särskilda samordnaren är uppdaterad på barnets situation, kan sätta sig in i nya omständigheter och
guida familjen på rätt spår. En särskild samordnare ska inte ta över vårdnadshavarnas ansvar utan ger
lämpligt mycket stöd och guidning utifrån det enskilda barnets situation.

För att den särskilda samordnaren fullt ut ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs att
•

Vårdnadshavare och unga, utifrån ålder och mognad, samtycker till att verksamheterna delar information
och arbetar tillsammans. (Om samtycke ej finns sker arbetet för barnets bästa i respektive verksamhet
utan att information delas).

•

Att andra stödjande verksamheter delar den information samordnaren behöver för att få en helhetsbild av
barnets situation och behov.

•

Att andra stödjande verksamheter är förberedda inför gemensamma möten och inte kliver tillbaka från det
egna ansvaret

Samordnat arbete runt ett barn

Oavsett om en trygghetsperson eller en särskild samordnare
har samordningsansvaret ska arbetet runt ett barn vara
organiserat som en väl fungerande helhet – sett ur barnets
perspektiv. Syftet med nära samverkan runt ett barn är att
skapa en gemensam helhetsbild av barnets situation, använda
de resurser som finns i barnets personliga nätverk samt ha en
transparant dialog med vårdnadshavare och barn.
Trygghetspersonen eller den särskilda samordnaren
identifierar tillsammans med barn och vårdnadshavare vilka
professionella och närstående som kan hjälpa till för att stötta
barnet. Resurser från barnets familjenätverk är ofta mer
hållbara än professionella kontakter. Kanske finns en morbror
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Exempelbild, vilka personer som finns omkring
barnet beror på varje barns situation och behov.
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som återkommande kan skjutsa till en idrottsaktivitet, kanske finns en vuxen storasyster som för barnet
blir en trygg deltagare i mötessituationer och kanske kan vårdnadshavarnas resurser stärkas med rätt
stöd. Vem kan göra skillnad för barnet?
De personer som identifieras som viktigast för att göra skillnad för barnet gör en gemensam planering
över vad som behöver hända för att barnets situation ska bli bättre. Att arbeta tillsammans kring ett barn
innebär att verksamheter delar information med varandra, arbetssättet kräver därför samtycke.
När arbetet startats anpassas graden av samverkan till vad som tillför nytta för det enskilda barnet. Ett
exempel är att trygghetspersonen eller den särskilda samordnaren, med viss regelbundenhet, kallar till
gemensamma uppföljningsmöten och att respektive verksamhet genomför sina uppdrag mellan dessa
uppföljningar. Men det kan också vara så att barnets behov kräver kontinuerlig dialog mellan
verksamheter och att allt eller delar av det faktiska arbetet med barn och vårdnadshavare sker
gemensamt.

DOKUMENTERA GEMENSAMT ARBETE - BARNETS PLAN

Att de olika verksamheterna samarbetar förändrar ingen verksamhets regler avseende dokumentation.
För dokumentation av gemensamt arbete finns dokumentet barnets plan och barnets plan uppföljning.
Gemensam dokumentation syftar till att ge barn, unga, vårdnadshavare och professionella en
gemensam bild av vad som behöver göras och vilka mål som ska uppnås. Barnets plan är framtagen i
enlighet med lagen om samordnad individuell plan (SIP). Skillnaden är att barnets plan ska initieras i ett
tidigt skede och att förskola och skola är självklara aktörer.
Tänk på att
-

Allt gemensamt arbete och delning av information (skriftlig som muntlig) bygger på samtycke.
Att den information som skrivs är proportionerlig. Skriv inte mer än det som krävs för att kunna hjälpa
barnet.
Förvara materialet säkert 10 och att endast personer som behöver informationen för kunna utföra sina
arbetsuppgifter har tillgång till materialet.
Barnets plan ska utgå från barnet och barnets familj. Det innebär att vårdnadshavare alltid ska ha en
uppdaterad kopia och att allt som sparas ska kunna lämnas ut till vårdnadshavare.
Trygghetspersonen ansvarar för gemensam dokumentation vid tidiga insatser och den särskilda
samordnaren ansvarar för gemensam dokumentation i de fall där barnet har en särskild samordnare.
Kopior lämnas till andra verksamheter/medarbetare om de behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.
Var och en ansvarar då för att förvara informationen på ett säkert sätt.
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I säkra digitala system eller i pärm som låses in i brand- och inbrottssäker plats.
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Checklista implementering Tillsammans för varje barn
Gemensamt ansvar alla verksamheter (Styrgrupp för tjänstemän och politisk styrgrupp)
Alla medverkande verksamheter är representerade på beslutande styrgruppsnivå
Alla medverkande verksamheter delar ansvar för utvecklingen av arbetet för barn och unga
Gruppens strategiska chefer har en gemensam förståelse av Tillsammans för varje barn

☐
☐
☐

Nyanställda i kommun och region erbjuds regelbundna utbildningstillfällen i Tillsammans för varje barn

☐

Trygghetspersoner i kommun och region erbjuds fördjupande utbildningstillfällen

☐

Verksamheterna som arbetar med barn och unga har en gemensam teoretisk bas och ett gemensamt språk

☐

Det gemensamma arbetets innehåll, genomförande och resultat följs upp årligen
Uppföljningen återkopplas till respektive verksamhet som genomför förbättringsarbete
Uppföljningen används för att förbättra de gemensamma arbetssätten

☐
☐
☐

Chefer strategisk nivå (Varje chef i styrgruppen för tjänstemän)
Min verksamhet har en implementeringsplan för Tillsammans för varje barn
Det gemensamma arbetet för barn och unga är en del av min verksamhets ordinarie strategi
Min verksamhet har tillsatt en lokal implementeringsgrupp
Min verksamhets introduktion innehåller vad det nya arbetssättet innebär för just vår verksamhet
Jag har en förståelse för TFVB’ gemensamma förhållningssätt och kommunicerar det i min verksamhet
Jag förstår hur Tillsammans för varje barn påverkar min verksamhet
Jag har förståelse för långsiktigheten i implementeringsarbete
Jag skapa förutsättningar för deltagandet i referens- eller arbetsgrupper (internt och/eller gemensamt)
Jag skapar förutsättningar för att identifiera vilka förändringar min verksamhet behöver göra
Min verksamhet följer upp och förbättrar vår interna implementeringsplan

Chefer operativ nivå (Avdelningschefer, enhetschefer, rektorer)
Min verksamhets implementeringsplan har planerats in i vårt nuvarande arbetssätt
Jag är trygg i mitt uppdrag som ledare internt och mitt uppdrag att förmedla TFVBs förhållningssätt
Nyanställda i min verksamhet har gått Tillsammans för varje barn introduktionsutbildning
Trygghetspersoner i min verksamhet har gått Tillsammans för varje barn fördjupningsutbildning
Jag har utsett lokala förändringsagenter

☐

☐

☐

☐
☐

☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

Jag har en förståelse för hur TFVB förhållningssätt, verktyg och arbetssätt påverkar medarbetarnas uppdrag

☐

Min verksamhet har systematiska arbetssätt för att upptäcka upp barn och unga i behov av stöd

☐

Min verksamhet har rutiner för att fråga om samtycke för att få dela information
Min verksamhet har byggt in feedback från barn, unga och vårdnadshavare i vårt förbättringsarbete
Min verksamhet följer upp och förbättrar vår lokala implementeringsprocess

Medarbetare
Jag har en förståelse för hur TFVB förhållningssätt, verktyg och arbetssätt påverkar mitt arbete
Jag har gått Tillsammans för varje barn introduktionsutbildning
Jag vet hur jag tar kontakt med andra stödjande verksamheter
Jag har tillgång till utsedda förändringsagenter och chefer som stöd
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☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

