
BRA
START I
LIVET

Örgryte-Härlanda

www.goteborg.se

Barn- och ungdomsplan
Alla barn och ungdomar i Örgryte-Härlanda ska få en god 
start i livet. 

Planen fokuserar på de områden där vi tillsammans har störst 
behov av utveckling för att nå dem som behöver oss bäst. 

Vi behöver dig och ditt engagemang.



Reviderad november 2016



Till dig som arbetar med barn och 
ungdomar i Örgryte-Härlanda
Vi som arbetar med barn och ungdomar 
gör skillnad och har en viktig roll i deras liv. 
När vi jobbar tillsammans över sektors- och 
förvaltningsgränser, med frivilligorganisationer, 
barn, ungdomar och föräldrar/vårdnadshavare 
når vi lättare målen och kan gemensamt möta 
varje enskilt barns behov. Vi är stolta över den 
verksamhet vi bedriver varje dag både inom och 
mellan sektorerna. Barn- och ungdomsplanen 
syftar till att stärka samarbetet för att kunna se 
barns och ungdomars behov och sätta in tidiga 
insatser i förskola/skola/fritidsverksamhet.  

Kartläggningen till grund  
för planen
2011 gjorde Örgryte-Härlanda stadsdels- 
förvaltning en kartläggning för att ta reda på 
hur stadsdelens barn och ungdomar egentligen 
har det. Resultatet av kartläggningen ligger till 
grund för de gemensamma utvecklingsområdena 
i barn- och ungdomsplanen. 

Kartläggningen visar att barns och ungdomars 
uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor 
är förhållandevis goda i Örgryte-Härlanda. 
Däremot finns det skillnader i stadsdelen både 
inom och mellan grupper av befolkningen 
och inom och mellan primärområdena. Dessa 
skillnader följer tydligt den ekonomiska 
fördelningen – det vill säga inkomstnivå och 
hushållens ekonomiska standard, vilket skiljer 
sig åt inom och mellan primärområdena. Även 
utbildningsnivåerna skiljer sig åt, vilket också 
påverkar barns och ungdomars uppväxtvillkor. 
Förutom detta visar kartläggningen också att 
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, 
annan etnisk bakgrund eller med utlandsfödda 
föräldrar uppvisar en högre grad av utsatthet och 
sårbarhet. 

Vi konstaterade att det fanns behov av samord-
ning och samarbete för att uppnå bättre resultat.

Så här jobbar vi
Det finns goda förutsättningar i stadsdelen 
att ytterligare förbättra barns och ungdomars 
uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor. Det 
handlar främst om att främja skyddsfaktorerna 
och minimera riskfaktorernas inverkan genom 
att skapa stödjande miljöer och strukturer. Inom 
stadsdelens verksamhetsområden kan detta 
göras både genom främjande generella insatser 
innan ett problem uppstår, och med riktade 
insatser som mer handlar om ett agerande när 
ett problem har uppstått. I barn- och ungdoms-
planen får du reda på mer om de områden där 
våra verksamheter samverkar till nytta för dem 
som behöver oss mest.

Sektor utbildning

Sektor kultur och fritid

Sektor individ och familjeomsorg  
samt funktionshinder (IFO-FH)



Barn- och ungdomsplanen
Sedan planen påbörjades 2012 har arbetet gått framåt och därmed  
har innehållet delvis förändrats. Barn- och ungdomsplanen innefattar 
följande områden: 

Barnhälsosamverkan
När vi ser att en individ eller grupp har behov 
som kräver att vi samarbetar med andra, bildar 
vi team/nätverk inom barnhälsosamverkan. 
Vi har koordinatorer som leder arbetet och 
som utifrån barnets/elevens eller gruppens 
behov sammankallar personer med relevanta 
kompetenser.   

Inom barnhälsosamverkan finns representanter 
från sektor utbildning, sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder och sektor 
kultur och fritid. 

Målgrupp: Barn 1–16 år med behov av 
särskilt stöd och deras föräldrar. 

Mål: Barn och föräldrar får tillgång till stöd 
i den egna verksamheten och där det behövs 
genom andra insatser i stadsdelen. 

Syfte: Stödja och säkra kvalitén i arbetet med 
förebyggande och främjande insatser.  Upp-
märksamma behov i ett tidigt skede. 

Specialteam
För en liten grupp elever krävs insatser utöver 
både skolans ordinarie elevhälsa och barnhälso- 
samverkan. För elever med problematisk 
skolfrånvaro finns Specialteamet som är ett 
operativt team med kompetenser inom skola, 
socialtjänst, kultur och fritid.

Målgrupp: Barn och ungdomar 10–16 år 
och deras föräldrar. Elever med problematisk 
frånvaro. 

Mål: Alla barn och ungdomar inom målgruppen 
ska ges förutsättningar att vara på sin skola, delta 
i undervisningen och nå betyg. 

Syfte: Att vara komplement och stöd till elev-
hälsoarbetet genom att arbeta med individuella 
stödinsatser inom skola, hem och på fritiden.



Förskola och skola 
som hälsofrämjande 
arenor
Förskolor och skolor är de viktigaste arenorna 
för att skapa goda grunder för barns och 
ungdomars liv. Inom detta område ryms en rad 
insatser som stärker det hälsofrämjande arbetet 
både på enskilda enheter och gemensamma 
arenor i stadsdelen. Insatserna ändras över tid 
efter behov och idéer från verksamheterna. Här 
är några exempel på det vi gör tillsammans 
utöver allt utvecklingsarbete som bedrivs på 
varje förskola och skola: 

• Språkutvecklingsarbete i förskolan

• Lovverksamhet

• Hälsoäventyret Tigern  
– Upplevelsebaserat lärande för att stärka 
barn och ungdomar (5–13 år) att ta beslut 
som främjar den egna hälsan.

• Närvarorutiner  
– Samtliga skolor har gemensamma rutiner 
för att främja skolnärvaro.

• Säkerställa elevhälsan  
– Utvecklingsarbete för skolornas 
elevhälsoteam med fokus på systematiskt 
förebyggande och främjande elevhälsoarbete 
samt rutiner.

• Samverkan SSPF  
(Skola – Socialtjänst – Polis – Fritid)  
– Lokala team på skolorna som arbetar med 
elever som det finns någon form av oro kring. 

• MBU – människan bakom uniformen  
– En verksamhet som vill skapa bättre 
relationer mellan ungdomar och polis, 
räddningstjänst och andra uniformsyrken.

• Fredagskul  
– Prova på-verksamhet för 10–12-åringar 
tillsammans med föreningar i stadsdelen.

• Popeye  
– Internationellt utbyte mellan ungdomar 
samt för professioner inom skola och individ- 
och familjeomsorg med fokus på ungdomar i 
riskzonen.

• Torpagruppen  
– Gemensam satsning mellan aktörer både 
inom och utom förvaltningen för att stärka 
trivsel, trygghet och delaktighet på Torpa- 
skolan. Planer finns för liknande grupper på 
andra skolor och förskolor.

• El Sistema  
– Samarbete mellan kulturskolan och 
fritidshem på ett par skolor. Sång, slagverk 
och akrobatik. Eleverna är i fokus men även 
föräldrarna bjuds in och träffas regelbundet.

• Skolfam  
– Uppföljning av familjehemsplacerade 
elevers skolsituation. 

• Västbus och Nosam  
– Lokala forum för samverkan mellan 
primärvård, BUP, BNK, individ- och familje- 
omsorg och utbildning på olika nivåer.

ANT-arbetet
Det är av stor betydelse för hälsan att barn och 
ungdomar avstår från alkohol, narkotika och 
tobak. Inom området ”skola som hälsofrämjande 
arena” finns i barn- och ungdomsplanen ett 
prioriterat arbete för detta. 

ANT-arbetet är ett generellt och långsiktigt 
drogförebyggande arbete avseende alkohol, nar-
kotika och tobak i samverkan mellan sektorerna. 
På högstadieskolorna arbetar vi med metoden 
Effekt, där föräldrautbildning är en viktig 
bas. Förutom det som ryms i Effekt erbjuds 
återkommande föreläsningar kring ANT både 
för personal och för föräldrar. Dessutom tar alla 
elever i årskurs 5 del av Hälsoäventyret Tigerns 
tobaksprogram och på skolorna är rutiner för 
tidig upptäckt av narkotika framtagna. Arbetet 
sker i samverkan sektor utbildning, IFO-FH 
och kultur och fritid.

Målgrupp: Barn och ungdomar 0–16 år samt 
deras föräldrar. 
Mål: Nolltolerans mot alkohol, narkotika och 
tobaksbruk för barn och ungdomar. 
Syfte: Främja en god utveckling av barns och 
ungdomars hälsa.



Föräldrautbildning
För att stötta föräldrar att vara trygga i sin 
föräldraroll erbjuder stadsdelen ett brett 
spektrum av föräldrautbildningar. Både 
generella och mer riktade stödutbildningar. 
Exempel på utbildningar är ABC (Alla barn i 
centrum) för föräldrar med barn i åldern 3–6 
år, telefonrådgivning (0–18 år) och utbildningar 
för tonårsföräldrar. Föräldrautbildningarna sker 
i samverkan mellan sektor utbildning, IFO-FH 
och kultur och fritid.

Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar 
0–18 år. 
Mål: Föräldrar som är trygga i sin föräldraroll. 
Syfte: Stärka och behålla det goda  
föräldraskapet.
Läs mer om våra föräldrautbildningar i  
Örgryte-Härlandas föräldraguide som också ger 
fler tips om aktiviteter för stadsdelens föräldrar.

Mottagande av  
nyanlända barn och 
unga
För att ge nyanlända barn och ungdomar bra 
förutsättningar att lyckas i livet och för att ta del 
av den kunskap och erfarenhet de bär med sig 
krävs samverkan inom stadsdelen. Stadsdelen 
får fler och fler nya invånare från olika länder, 
många av dem ensamkommande barn och 
ungdomar. Dessutom har Göteborgs Stad 
tagit fram handlingslinjer för att tydliggöra att 
alla skolor ska ta emot nyanlända elever. Det 
finns även inriktningar för förskolans arbete 
med nyanlända barn. Stadsdelen har därför 
föräldradialoger, satsningar på lovverksamhet 
och strukturer för att ta emot nyanlända elever i 
skolan och på fritiden. 

Målgrupp: Nyanlända barn och ungdomar 
0–19 år (till och med gymnasiet) och deras 
föräldrar. 
Mål och syfte: Nyanlända barn och ungdomar 
ska ges bra förutsättningar att lyckas i livet.

Familjecentral och 
familjecentrerat  
arbetssätt
Föräldrar är barnens viktigaste resurs. En famil-
jecentral är ett sätt att underlätta för föräldrar i 
kontakt med såväl sjukvården som kommunens 
resurser. Familjecentral är en verksamhet där 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänstens förebyggande verksamhet 
samverkar och är samlokaliserade. Genom att 
samverka ger vi föräldrar och barn en mångsidig 
service, möjlighet att stärka det sociala nätverket 
och ett lättillgängligt stöd. Vi kommer under 
2017 att förbereda starten av en familjecentral 
genom att rekrytera en samordnare som 
beräknas börja vid årsskiftet 2016/2017. Innan 
familjecentralen är invigd sker arbetet utifrån 
ett familjecentrerat arbetssätt bland annat på 
öppna förskolan i Kulturhuset Kåken.  

Målgrupp: Barn 0–6 år och deras föräldrar. 

Mål: Utifrån hela familjens livssituation främja 
en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar/
blivande föräldrar. 

Syfte: Erbjuda ett lättillgängligt stöd för barn 
och föräldrar eller blivande föräldrar. Tidigt 
identifiera riskfamiljer och erbjuda/hänvisa till 
adekvat stöd och behandling.



Processägare 
Sektorschefer för sektor kultur och 
fritid, IFO-FH och utbildning

• Processägarna har helhetsansvar för planen 
och ansvarar för tillsättning av styrgrupp och 
budget. 

Styrgrupp
Områdeschefer inom sektor kultur och 
fritid, IFO-FH och utbildning
Utvecklingsledare folkhälsa

• Styrgruppen ansvarar för arbetet inom planen 
och följer upp arbetet i arbetsgrupperna.

• Representanter för styrgruppen adjungeras in 
i processägargruppen.

Arbetsgrupper

• Utifrån områden och innehåll i planen 
finns arbetsgrupper som rapporterar till 
styrgruppen. Exempel på arbetsgrupper: 
Torpagruppen, nyanlända och Skolfam. 

• Vissa arbetsgrupper, exempelvis Familje- 
central, SSPF och Västbus, innefattar andra 
aktörer såsom polis och primärvård. Även 
här följs arbetet upp av styrgruppen.

• Representanter från arbetsgrupperna  
adjungeras in i styrgruppen.

Utöver dessa grupper är målsättningen att 
samtliga chefer som berörs av barn- och ung-
domsplanen träffas en gång om året. Innehållet 
ska inspirera till stordåd och bygga på goda 
exempel från den egna verksamheten kopplade 
till barn- och ungdomsplanen.
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