
– en lantlig idyll i händelsernas centrum



TEAM AGERA

Samverkan mellan skola och 
socialtjänst



GRÄSTORP

5700 invånare
Ca 500 anställda
Ca 700 elever
Tre skolor ( 2 F-3 och en 4-9)



INLEDANDE UPPDRAG:
Starta föräldrastöd – Nätverksmöten – Handledning - Omvärldsbevaka

- Team Agera startade i projektform
under 2 år 2011-2013

- En pedagog från skolan och en med 
socialtjänst bakgrund

- Teamet är ett tvärprofessionellt team 
med kunskap från båda verksamheterna



Varför TEAM AGERA?

- Öka samarbetet skola – socialtjänst
- Färre barn ”hamna mellan stolarna”
- Förbättra barn och ungas uppväxtvillkor
- Satsa på metoder som har god effekt





FORSKNING

Bo Vinnerljung, forskare vid Socialstyrelsen, Professor i Socialt 
arbete, Stockholms Universitet.

Allmänt visade forskningen att…

BRA SKOLA & UTBILDNING
…är den starkast skyddande faktorn för utsatta barns långsiktiga 

utveckling.
…betyg från åk 9 är en stark prediktor för framtida utfall

SLUTSATS
- Barn som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för framtida 

psykosociala problem, oavsett socioekonomisk bakgrund



FORSKNING



TEAMETS LEDSTJÄRNOR ÄR ATT VARA

Lyhörda men samtidigt kritiska & utmanande - personligt engagerade &
nyfikna - nytänkande & kreativa

Tvärprofessionellt 
team

Elevernas behov i 
första rummet

Har ett utvidgat 
och fördjupat 

uppdrag

Integrerade 
metoder

Kurator och 
föräldrautbildning
sinstruktörer är 

”samma person” 

Befinner sig fysiskt 
i skolan med nära 

kontakt med 
många elever och 

deras föräldrar

Smartphones till 
alla i teamet

Tillgänglighet att 
möta eleverna på 

deras arenor



ARBETSMETODER



Varför • Teamet är ett tvärprofessionellt team med kunskap från båda 
verksamheterna

• Arbetar tillsammans med skolkurator och öppen förskola, i team

• Befinner sig i skolorna

• Arbeta utifrån skolkurator uppdraget. Med utökat- och fördjupat uppdrag, 
och utföra socialtjänstens förebyggande arbete i elevhälsans regi  
(föräldrautbildning, stödsamtal etc.)

• Erbjuda föräldrastöds kurser 0-18 år i skolans regi, i samarbete med 
socialtjänsten. 

• Som en del i uppdraget fungera som en ”amöba” och förändra form utifrån 
behov. 

• Ge stöd tidigt utifrån individens behov

• Ge lärare förståelse för socialtjänstens möjligheter 

• - Öka samarbetet skola –
socialtjänst

• Färre barn ”hamna mellan 
stolarna”

• Förbättra barn och ungas 
uppväxtvillkor

• Satsa på metoder som har god 
effekt

Hur
• Vi jobbar i gråzonen

• Med de som är för ”lätta” för 
socialtjänsten, eller som inte vill ta 
hjälp av dem. (Vill få stöd i sitt 
föräldraskap, men inte söka hjälp på 
socialtjänsten).

• Med de som är för ”svåra” för 
skolan (barn som tex har föräldrar 
som upplever kris, separation, 
sjukdom, etc. 



UTVÄRDERING AV HÖGSKOLANVÄST

Målgrupp i fokus

1. Barn i familjer med…
- missbruksproblematik
- psykisk ohälsa
- våldsproblematik

2. Barn med psykisk ohälsa

Hur hittar vi dessa barn?
Hur hittar barnen hjälpen?



UTVÄRDERING AV HÖGSKOLANVÄST

Vilka effekter kan vi ses?

- Den anmälda frånvaron har 
minskat (även den oanmälda, men 
ej signifikant).

- Meritvärdet och betygen i matte 
och svenska har förbättrats.

- Barnen upplever att konflikterna 
och oron har minskat, vilket 
bidragit till ökad arbetsro i skolan.

- Lärarna upplever att de har mer 
tid att ägna sig åt undervisning 
samt har en förbättrad kompetens 
att se när ett barn behöver hjälp.

- Socialtjänsten upplever att de har 
en förlängd arm in i barnens 
vardag.

- Anledningen till en anmälan har 
ändrats i karaktär.

Lärdomar:

- Att barn i riskgrupperna 
identifieras genom att barn själva 
söker upp hjälpen och genom att 
den ”långa berättelsen” ges 
utrymme kan fler barn få hjälp.  

- Att lärarna uppmärksammar 
barn riskgruppen i högre grad än 
tidigare. 

- Högre meritvärde vilket ger 
ökad psykisk hälsa.

- Ökad närvaro i skolan vilket 
ger förutsättningar för barnen 
att lyckas i skolan  

- Reducering av konflikter i skol-
och hemmiljö innebär att barnet 
kan fokusera mer på skolarbete.



Kontaktuppgifter

Maria Elg
Samordnare Team Agera
0514-582 89
Maria.elg@grastorp.se

Linda Hurtig
Samordnare Familjecentralen
0514-582 85
Linda.hurtig@grastorp.se

Högskolan Väst om forskningsprojekt
http://www.hv.se/sv/forskning/forskni
ngsprojekt/barn-och-ungdomar/ett-
utokat-barn-och-elevhalsoarbete


