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Ge barn fortsatt goda förutsättningar 
genom skolåren 
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Mål: Minska skillnader och livsvillkor och hälsa för barn i skolåldern  

Målgrupp: Vuxna i barns vardag, vårdnadshavare och verksamheter som möter 
barn och unga 

 

Spridning av 
nyanlända elever 

över staden 

Tillgängliga 
kultur och 

fritidsaktiviteter 
Skolnärvaro 

Gör något – gör mer – gör bättre 



Namn, titel, enhet, förvaltning 

etcetera 
Afifa Raziuallah 

Enhetschef Välkomsten, Västra Hisingen 

 

Britt Wallerius 

Rektor Björlandagården, Torslanda 

 

Spridning av nyanlända 

elever över stadens 

skolor 



Västra Hisingen 
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• Central mottagningsenhet: Välkomsten 

 

• Ca. 3 veckor på Välkomsten 

 

• Hälsosamtal, pedagogisk kartläggning och föräldraprogram 

 

• Nätverk, hela Göteborg vår stad, aktiv fritid 

  

 



Lärdomar 
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• Hela sektorsledningen engagerad – det behövs kraft bakom en 

förändring av denna kaliber 

 

• Central samordning – samla alla frågorna under ett tak (skolplacering, 

skolskjuts, fritidshem.)  

 

• Planering och implementering av skolskjuts kräver resurser, inget man 

gör i förbifarten.  

  



 
Björlandagården 

 
 

 

 

 



Uppdrag 



Det finns så många kloka tankar och allt ”beror på”. 





 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förväntas i framtiden och vilka möjligheter kan du skapa 

så att alla får en biljett för att möta den på bästa sätt? 

Om frågan är ”Hur långt vill du nå?” – så måste vi också tänkt 

igenom var vi är, vart vi ska och hur gör vi det möjligt med 

förutsättningar som ges. 

Jag tänker att skolan är en av många biljetter! 

 
 



Namn, titel, enhet, förvaltning 

etcetera 

Jämlikt Göteborg 

 

Amela Flipovic 

Sektorschef Kultur och Fritid 

 Angered 

 

Sara Lundgren 

Enhetschef Kulturskolan 

Angered 

 



Kulturskolan bidrar  
till SDN Angereds mål: 

12 
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Att ge alla barn i vissa åldrar tillgång till 

kulturskolans verksamhet bidrar till mer jämlika 

förutsättningar.  

 



Kulturskolan står för 
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Kulturskolan står för 
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Kulturskolan står för 

16 



Kulturskolan står för 

17 



Kulturskolan står för 
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https://youtu.be/08GgMULvrAM


Andel deltagande i kulturskolans frivilliga 

verksamhet 2015 

19 

23% 

21% 

20% 



Andel deltagande i kulturskolans frivilliga 

verksamhet 2015 
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9% 

23% 

10% 

21% 

20% 

7% 

10% 

11% 

11% 

12% 
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Vad gör vi i Angered för att öka tillgänglighet och 

möjlighet till deltagande? 

Kulturskolan i skolan 
 

•Alla årskurs 1, 2 och särskoleklasser (ca 

1850 barn) 

 

•Varje vecka 

 

•Kulturskolan och sektor Utbildning delar på 

kostnaden 

Ambassadörer 
 

•Två lärare en dag i veckan 

 

•Informerar och inspirerar 

 

•Finns i klassrum, på gårdar, på 

föräldramöten och där vi är önskade 

Kulturskolefritids 
 

•Direkt efter skolan på fritidstid 

 

•Drama, dans, film, ukulele och kör 

 

•Möjlighet till flera tillfällen i veckan för den 

enskilda eleven 

Mobila kulturskolan 
 

•Först i Sverige 

 

•Mobil scen, undervisnings- och 

upplevelserum 

 

•Kulturen kommer till dig 
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Vi rullar vidare!  
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA barn och unga ska veta vad kulturskolan är för att kunna ta del av 

sin rättighet till kultur för ett mer jämlikt Göteborg! 



KONTAKT: 

Kulturskolan 

SDF Angered, Göteborgs Stad 

 

kulturskolan@angered.goteborg.se 



Namn, titel, enhet, förvaltning 

etcetera 

Matilda Jansson, Processledare 

 

Stefan Osla, Områdeschef Örgryte-Härlanda 

 

Karin Ström, Koordinator Örgryte-Härlanda 

Arbete för ökad 

skolnärvaro 
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Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad –  

En studie i identifierade framgångsfaktorer  



Förutsättningar på 
områdesnivå 
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”säkerställa elevhälsan” 

 

Specialteam 

 

Åtgärdstrappan 

 Rutiner för ökad elevnärvaro  

Tvärsektoriell samverkan 

– delaktighet  - rutiner 

 

Barnet i 
centrum 

 

Närvaro, skolans 
arbete 

Pedagogik, miljö, 
anknytning, 
motivation, 

bemötande mm , mm 

"Att behålla barnen i 
skolan" 

Frånvaro 

Rutiner och 
åtgärdstrappa 

Problematisk frånvaro 
Kartlägga och utreda, 
vedertagna metoder 

Hemmasittare 
hantverk, 

kunskaper och 
erfarenheter, 
samverkan 
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Barnet i 
centrum 

 

Närvaro, skolans arbete 

Pedagogik, miljö, 
anknytning, motivation, 
bemötande mm , mm 

"Att behålla barnen i skolan" 

Frånvaro 

Rutiner och 
åtgärdstrappa 

Problematisk frånvaro 
Kartlägga och utreda, 
vedertagna metoder 

Hemmasittare 
hantverk, 

kunskaper och 
erfarenheter, 
samverkan 



Fortsättning följer…. 
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Arbetet framåt 
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Spridning av 
nyanlända 
elever över 

staden 

Tillgängliga 
kultur och 

fritidsaktiviteter 
Skolnärvaro 

Samverkan 
med familj och 

föräldrastöd 

Skolans 
arbetsmiljö 

Stöd till elev i 
skola 



JÄMLIKT GÖTEBORG 

Facebook: Jämlikt Göteborg 

Twitter: @JamliktGoteborg 

Webb: www.goteborg.se/jamlikt 

 

http://www.goteborg.se/socialresurs
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