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Må bra-hjulet

Vad är Tillsammans för varje barn?
Tillsammans för varje barn är ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt som handlar om att hitta smidigare
samarbetsformer som gör det möjligt att tidigt upptäcka problem och kunna göra tidiga insatser, samt att ha en
gemensam bild av barnets hela situation. Inspiration till arbetsmodellen har hämtats från Skottland, där
arbetsmodellen har haft goda resultat under många år.

Hösten 2020
Nytt för hösten är att även Polisen ingår i utvecklingsarbetet utifrån ett brottsförebyggande arbete. Som ett led i
detta ingår också Faluns BRÅ- samordnare, som hanterar Faluns övergripande brotts- och trygghetsskapande
arbete) inom ramen för Tillsammans för varje barn. Polisen och BRÅ-samordnaren ingår därmed i styrgruppen för
Tillsammans för varje barn.
Ytterligare tvärprofessionell förstärkning till hösten är att skolan kommer ha tillgång till kompetens från
Samtalsmottagningen för barn och unga (SBU) på skolans elevhälsogruppsmöten som sker vid ett tillfälle varje
månad.

Piloten
Under en period, till och med år 2020, ska vi lära oss vad som fungerar och inte i form av ett pilotområde. Genom
att prova oss fram får vi en stadig grund att stå på och kan bygga en hållbar organisation för framtiden.
Pilotområdet består av Hälsinggårdsskolan F-9, Förskolorna Tallkotten, Lunden och Karlberg, Primärvård,
Samtalsmottningen barn-och unga, Ungdomsmottagningen, Habiliteringen, Familjecentralen Elsborg och
Familjecentralen i Britsarvet.

Vilka processer ingår i pilotområdet?
Arbetsmodellen som testas i pilotområdet är inspirerat av vissa delar av Skottlandsmodellen GIRFEC. Medarbetare
och personal inom de olika verksamheterna som ingår i utvecklingsarbetet har varit delaktiga i utformandet av det
gemensamma arbetssättet och förhållningssättet som genomsyrar Tillsammans för var barn. Exempel på
arbetsverktyget och förhållningssättet över organisationsgränserna som är anpassat till svenska förhållanden är:
Må bra hjulet (wellbeing wheel), 5 frågor, tvärprofessionella barnhälsoteam BHG (förskolan) och elevhälsoteam
EHG (skolan) och trygghetsperson (named person) med fokus på förskolan och skolan som upptäckande och
stödjande arena.
I våras påbörjade vi även arbetet med särskild samordnare (lead professionell) där fokus är att hjälpa barn och
unga på indikerad nivå samt utformandet av gemensam Barnets plan (Childs plan).

Uppdaterat stödmaterial Tillsammans för varje barn
Vi har även uppdaterat vårt stödmaterial och metodstöd utifrån synpunkter från medarbetare, barn och familjer.
Detta material kommer att utgöra underlag och implementationsstöd i våra verksamheter inom
utvecklingsarbetet genom att tillämpas som verktyg i två nybildade forum:
Lokala implementeringsgrupper i varje verksamhet som leds av trygghetsperson och utsedd
processledare.
Arbetsgrupp med fokus på gemensam dokumentation inom verksamheter som möter barn och unga:
Barnets plan och SIP.
Två utsedda verksamheter Förskolan och Socialtjänsten som har fått specifika uppdrag att använda
Barnets plan under hösten 2020.
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