Tillsammans för varje barn
Nyhetsbrev, maj 2022
Trots pandemin har utvecklingsarbetet TFVB fortskridit enligt plan. Detta kan vi tacka alla våra
engagerade och fantastiska medarbetare, tjänstemän och politiker i Falun för. Omställningen från
fysiska träffar till digitala möten har gått relativt smidigt och vi har hunnit med en del arbete inom
ramen för Tillsammans för varje barn. Utvecklingsarbetet är långsiktigt och en ständig process som
egentligen inte har något slutdatum.
Fokus under våren har varit att i samverkan mellan kommunen och Region Dalarna ta fram en hållbar
och långsiktig arbetsmodell vad avser resurser, verktyg och metodstöd. En del i detta är att hitta en
digital plattform som spänner över verksamhetsgränserna och möjliggör att vi kan erbjuda Rätt hjälp i
rätt tid genom tidiga och samordnade insatser. Detta är en utmanande process och till vår hjälp har vi
stöd av forskare, SKR, Socialstyrelsen och Skolverket, då vi behöver säkerställa att vi arbetar i linje med
de krav på integritet och säkerhet som finns.
Nedan följer ett urval av allt som gjorts inom ramen för utvecklingsarbetet under våren 2022:
• Forskning under ledning av Linnéuniversitet under sex år framåt
Tillsammans för varje barn ingår numera i forskarnätverket Connected Children, Linnéuniversitet.
Detta projekt kombinerar praktik och forskning för utveckling av en kunskapsbaserad prevention.
Syftet är att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga i svåra livssituationer, samt
att förstärka främjande insatser för barn och unga generellt.
Mer information kring projektet går att läsa på: https://lnu.se/forskning/sokforskning/forskningsprojekt/projekt-connected-children-ett-partnerskap/
•

En ny hemsida har också tillkommit för utvecklingsarbetet där information, material och
verktyg finns samlat: Tillsammans för varje barn - Startsida (falun.se)

•

Utbildningsinsatser

Ett utbildningspaket har tagits fram riktat till medarbetare för att bidra med mer kunskap kring tidiga
insatser, samtalsmetodik, frisk- och riskfaktorer m.m. Elevhälsans skolpsykologer har hållit i utbildning
om samtalsmetodik med kopplingen till screeningverktyget Må bra-hjulet. Denna utbildningsinsats har
varit fallit väl ut och medarbetare har uttryckt att detta tillfört nya kunskaper och perspektiv som är
värdefulla att ha med sig i det dagliga arbetet med barn och ungdomar. Vidare har olika
informationsfilmer kring arbetssättet tagits fram för att på ett övergripande sätt beskriva
förhållningssättet och arbetssättet.
Vårt samarbete med forskningsprojektet Connected Children innebär också att vi två gånger per
termin kommer att erbjuda trygghetspersoner och andra nyckelpersoner från involverade
verksamheter att delta i en utvecklingsgrupp. Olika teman kommer att tas upp och detta är ett unikt
tillfälle att få stöd och energi i det fortsatta utvecklingsarbetet. Forskarnas förhoppning är att de kan
styra upplägg efter vilka behov, önskemål och utmaningar som finns hos er i de olika verksamheterna.

Detta har redan påbörjats under våren då vi haft en utvecklingsgrupp på temat Hålla i och Hålla ut och
hålla kurs samt en grupp på temat Centrala roller för att förverkliga ambitionerna i praktiken.

Vi vill tacka er alla för ett fint samarbete och ert stora engagemang för alla barn och unga i Falu
kommun. Vi önskar er en skön sommar med mycket sol och tid för återhämtning!

Meg Wallin
Utvecklingsledare, Falu kommun

Mia Lehnberg
Utvecklingsledare, region Dalarna

