
   

 

  1 (5) 

Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar, 2021-05-28, Kl 08.30-12.00 

Plats: digitalt möte via teams 

Deltog 
Helena Balte, Alingsås, ordförande  

Gunilla Cederberg, Härryda  

Helena Jonsson, förskola, Göteborg 

Linda Sinclair, förskola, Göteborg 

Filippa Norlin Wiedel, grundskola, Göteborg  

Cecilia Fossan, Kungsbacka  

Linda Bjälkenborn, Kungälv  

Emilie Torbjörnsdotter, Lerum  

Maria Fritzon Ölander, Mölndal  

Maria Amström, Partille  

Anna Orvefors, Tjörn  

Anna Bondemark, Öckerö 

 

Deltog ej 
Gustav Leandersson, Ale  

Marie Wilhelmsson, Härryda  

Åsa Hansen Algar, Alingsås  

Christina Olsson, Kungsbacka  

Ingela Andersson, Lerum  

Anette Karlsson, Stenungsund  

Pernilla Lundmark, Stenungsund  

Leif Gardtman, Lilla Edet  
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Dagordning 
 

Mötet öppnades 

1. Inledning och välkomna                                                                                      

Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte, ett extra välkommen riktades till Maria 

Fritzon Ölander, Mölndal, som är ny representant i nätverket.  

2. Praktiknära forskning, ULF                                  

- information om ny utlysning i höst 
 

Projektgruppen bestående av Magdalena Taube (GU), Mats Widigson (Gbg) och Malin 

Johansson (GR) berättade om bakgrunden till samverkan kring ULF-projekt och 

praktiknära forskning. ULF står för Utveckling, lärande och forskning, tanken är att 

utbildningen ska bygga på vetenskaplig grund och att det ska finnas en struktur som 

möjliggör detta. Bakgrunden är att det står i 2010-års skollag att verksamheten i förskola 

och skola ska vila på vetenskaplig grund. För att underlätta detta fick GU mfl universitet i 

uppdrag att starta försöksverksamhet för att prova en liknande modell som ALF-avtalet 

inom hälso- och sjukvården. I Göteborgsregionen finns en försöksverksamhet mellan 2017 

och 2021. Hittills har det varit två utlysningar som resulterat i 14 pågående ULF-projekt.  

 

Nu är det ny utlysning på gång med följande kriterier som grund och med särskilt fokus på 

samverkan: 

- forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga grunden i förskola och skola 

- forskningsprojektets potential att stärka samverkan 

- forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet samt 

- spridning av projektets forskningsresultat och beprövade erfarenhet. 

 

Utlysningen är ett sätt att komma åt professionens frågeställningar och steg 1 öppnar 8 

augusti och stänger 17 september, steg 2 öppnar 17 november och beslut planeras till mars 

2022. 

=> Se denna länk för att komma till mer information om kommande utlysning samt ta del 

av filmen. 

 

Tillades att det inte är ett krav att ha en disputerad person i sin organisation för att delta i 

utlysningen och lämna in en första skiss. Tvärt om är det extra angeläget att dessa 

kommuner får tillgång till praktiknära forskning. Projektgruppen och nomineringsgruppen 

är behjälpliga med matchning kring detta. 

 

Maria Amström berättade om att Partille har ett pågående ULF-projekt på temat närvaro 

och fullföljda studier. Nätverket ser gärna att dessa bjuds in till något av höstens 

nätverksmöten. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

https://www.gu.se/utlysning-ulf-2021
https://www.gu.se/utlysning-ulf-2021
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3. Mötestider för höstens möten                          

Höstens mötestider infaller kl. 08.30- 12.00 den 17/9 samt den 26/11.  

 

4. Tema: Fullföljda studier, aktuell forskning och fokus framåt            
Arbetsgruppen som förberett temat denna gång var: Åsa Hansen Algar, Alingsås, Gunilla 

Cederberg, Härryda och Anna Orvefors, Tjörn. 

 

Gunilla inledde temat med att återkoppla till VGR:s Kraftsamling fullföljda studier som 

hade uppstart dagen innan. Där lyftes bland annat att frånvaro inte bara är en skolfråga 

utan man behöver jobba tillsammans och det krävs en förändring i praktiken. För att 

möjliggöra detta behövs att vi lär av varandra och tar del av varandras arbete. Nätverkets 

temapunkt med just erfarenhetsutbyte och spegling av varandras verksamheter är ett steg 

på vägen. Arbetsgruppen lyfte också fram betydelsen av att ta del av den forskning som 

pågår och lämnade över till Annica Jäverud. 

 

Annica är samverkansdoktorand i Härryda, hon forskar på halvtid vid institutionen för 

didaktik och pedagogisk profession och arbetar som specialpedagog på halvtid. Annica 

lyfte fram att det behövs mer studier på området, mycket av den forskning som finns har 

tidigare varit individfokuserad i stället för att undersöka sammanhang. Frånvaro är 

oroväckande både ur ett individperspektiv och ett samhälleligt perspektiv. Två dagars 

frånvaro per månad blir tjugo dagar på ett år, detta innebär ett års frånvaro under hela 

grundskoletiden. Malin Gran Landell lyfter svårighet för att avgöra när gränsvärden för 

ogiltig frånvaro är oroväckande och bör utredas. Annica beskrev även övergripande olika 

studier från andra länder. 

 

Hennes studie syftar till att undersöka hur lärares val av innehåll och de transformationer 

som görs av detta kan påverka elevers vilja till fortsatt lärande och närvaro, Annica tittar 

på detta utifrån de samhällsorienterade ämnena. Studien lyfter fram att det är viktigt med 

främjande åtgärder och tidiga insatser för att möta elever med hög frånvaro. Det behöver 

finnas kända riktlinjer både på kommun- och skolnivå samt gemensamma strukturer, 

rutiner, förhållningssätt och metoder. Det är viktigt att agera tidigt, kartlägga och 

samverka samt tidig kontakt med vårdnadshavare och elev och täta uppföljande möten 

med åtgärdsprogram. 

 

Ur dialogen som följde lyftes bland annat:  

 

- För de elever som har år av frånvaro blir närvaro i gymnasiet svårare, viktigt att det 

fångas upp tidigt 

- Ibland finns samband mellan syskon, ett socialt arv inom familjen och påverkan av 

föräldrarnas skolgång 

- Möjlighet till digital uppkoppling och kontakt dygnet runt kan medverka till att 

intressantare att vara hemma nu än tidigare 

- Ungdomar som spelar på nätterna får inte sitt basbehov av sömn- och matrutiner 

tillgodosedda 

- När vi lyckas så är det när samverkan sker på många olika nivåer. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur vi bättre kan samverka kring tex orosanmälningar eller 

andra ärenden med socialtjänsten 

- Frånvaro i grundskolans senare år har ibland kunnat identifierats redan i förskolan, 

övergången mellan förskola och grundskola är därför jätteviktig 
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- Familjer som noteras redan i förskolan för att morgonstrukturen inte fungerar, dessa 

skulle behöva riktade insatser 

- Är det möjligt att vända ett beteende genom att ändra tempot i våra insatser? Skulle vara 

intressant att prova att jobba koncentrerat och komprimerat i stället för långdragna 

processer. 

Avslutningsvis tipsades om följande sida: https://ivo.se/publicerat-

material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig--tillsyn-om-samordning-av-

insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/ 

 

Andra passet i temapunkten utgjordes av diskussioner i smågrupper utifrån följande 

frågeställningar:  

 

- Hur rustar vi inför kommande läsår för att få ner frånvaron? Finns tex närvaroteam 

eller planeras andra insatser? Hur organiseras arbetet? Vilka rutiner finns och hur 

jobbar vi utifrån huvudmannens ansvar? 

 

- Vilka tre troliga framgångsfaktorer för att få ner frånvaron ser respektive grupp? 

 

Vid uppföljning storgrupp gjordes följande medskick gällande framgångsfaktorer: 

 

1. Det handlar mycket om kompetens, både i verksamheten och hos huvudmannen. 

Förvaltningsövergripande samarbete är viktigt, samverkan både inom organisationen och 

mellan förvaltningarna samt att det finns en tydlighet kring vem som gör vad på alla 

nivåer. 

 

2. Kompetens kring hur vi möter alla barn, både vad det gäller lärmiljöer och det 

relationsskapande. Tidig samverkan med rätt fokus är också viktigt samt en öppenhet 

kring vad varje part kan bidra med. 

 

3. Tillsammansarbete är det som gäller. Att vi har ett gemensamt professionellt språk och 

förståelse för varandras uppdrag vilket också kan trygga vårdnadshavare vid övergångar. 

Vi behöver även sätta fokus på välfungerande övergångar från förskola och uppåt samt 

gentemot BUP mm.  

 

- Förslag på ingångar i kommande tema samt förslag på arbetsgrupp 

I arbetsgruppen som förbereder temat inför nästa möte ingår Emelie Emilie 

Torbjörnsdotter, Maria Amström, Linda Bjälkenborn och Gunilla Cederberg. Inför det 

kommande arbetet lyftes bland annat goda exempel från samverkan med BUP, extern och 

intern samverkan, uppföljning och early warning system och ULF-projektet i Partille.  

 

5. Skolpersonals förutsättningar och kompetens kopplat till psykisk ohälsa  

och NPF 

 

Sina Bergman Lindskog gjorde en återkoppling till förra mötet och berättade om den 

pågående ESF-finansierade förstudien som har fokus på skolpersonals förutsättningar och 

kompetens kopplat till psykisk ohälsa. Målgrupperna är grundskolans senare år, 

gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasieskolans introduktionsprogram. Förstudien 

pågår mellan 1 april – 31 december och en del är att stämma av med bland annat Nätverket 

för barn- och elevhälsa. Det samlade underlaget väntas bidra till ett genomförandeprojekt.  

https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig--tillsyn-om-samordning-av-insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/
https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig--tillsyn-om-samordning-av-insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/
https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig--tillsyn-om-samordning-av-insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/
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Ur dialogen som följde lyftes bland annat följande: 

- Ett projekt pågår i Göteborg med att kartlägga kompetens kring tillgängliga lärmiljöer, 

tillades att begreppet tillgängliga lärmiljöer är att föredra framför npf. 
- Genom att prata om tillgänglig lärmiljö fångas även språkstörningar in, npf är för snävt. 

- Betydelsen av elevernas hälsobesök för att fånga in hur eleverna mår. 

- Viktigt att ta med även elever med hög intelligens som inte får anpassade uppgifter och 

ofta tröttnar på skolan. 

- Viktigt med samarbete mellan grundskola och gymnasieskola, kan behövas alternativa 

samarbeten för att nå fram. 

6. Samarbete med andra nätverk                      

 

Samarbete med Grundskolenätverket 

Grundskolenätverket önskar samarbeta med Nätverket för barn- och elevhälsa. Efter 

diskussion lyftes att det vore intressant att mötas i frågeställningar kring närvaro/frånvaro 

eller den statliga utredningen: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. Theresa 

pratar vidare med sekreteraren för Grundskolenätverket.  

 

- Tillsammans med nätverk på det sociala området bjuda in utredaren för 

Sammanhållen god och nära vård för barn- och unga? 

Nätverket ser positivt på att bjuda in utredaren, ligger det utanför nätverkets möten så 

deltar de som vill och kan. Theresa pratar vidare med sekreterarna på de andra 

avdelningarna och återkommer med mer information.  

7. Övriga frågor eller tips från nätverket                                                   

- Deltagarna delar med sig om tips inom nätverkets arbetsområde gällande böcker, 

rapporter, utbildningar mm   

 

Tipsades om digitalt seminarieum som SPSM höll i på temat Kommer fler elever att nå 

kunskapskraven i skolan? 

 

Theresa påminde om worskhopen den 2 juni inför en SIM-ansökan med fokus på att stärka 

samverkan kring barn med NPF för att de ska nå fullföljda studier.  

8. Mötet avslutades 

 

Ordförande tackade alla för givande möten under våren och önskade nätverket en härlig 

sommarledighet.                                       

                      

 

 

 

 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/frukostseminarier/battre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/frukostseminarier/battre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven/

