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Dagordning 
 

Mötet öppnades 

1. Inledning och välkomna                                                                                        

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En presentationsrunda gjordes. 

2. Tema: Fullföljda studier   

Arbetsgrupp: Linda Sinclair, Göteborg, Åsa Hansen Algar, Alingsås, samt Linda 

Bjälkeborn, Kungälv. 

 

Arbetsgruppen inledde dagens temapunkt som hade fokus på: Tidiga insatser, 

tillgänglighet och främjande arbete - Hur gör vi för att alla ska känna sig välkomna till 

förskola och skola? Frågan belystes från två perspektiv, dels ett förskoleprojekt i område 

Nordost i Göteborg med uppsökande verksamhet dels hur man i Alingsås arbetar med 

modellen för mottagande för nyanlända; ”En väg in”. 

 

Pass 1, Perspektiv från medlemskommunerna  

Nina Åkesson, processledare för skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, jämlik 

stad, berättade om bakgrunden till arbetet. Undersökningar hade visat att det finns ett 

kunskapsglapp kring vad förskolan är och gör, vilket arbete som görs med språkutveckling 

och hur man ansöker och tackar ja till en plats mm. Intentionen var att även ha 

uppsökande verksamhet och besöka familjer men på grund av GDPR fick fokus ligga på 

olika informationssatsningar och filmer som beskrev vinsten för barnen och rätten till 

förskola och förklaring av ansökningsprocessen mm. Inom ramen för projektet försöker 

man också nå ut via BVC och andra aktörer i närområdet som når medborgarna.  

 

Nina berättade även om fler projekt för att främja deltagande i förskola. Bland annat så 

har den öppna förskolan i Göteborg fått ett förtydligande om dess roll i att främja 

deltagande i förskola samt att det finns ett program med utökat hembesök. Detta program 

riktar sig till alla föräldrar som får sitt första barn eller sitt första barn i Sverige. 

Programmet handlar om att stärka föräldrarna och öka delaktigheten i närsamhället samt 

att tidigt upptäcka ev behov av stöd. Erbjudandet om hembesök når alla som listar sig hos 

BVC.  

 

Helena Francois, enhetschef för nyanländas lärande i Alingsås, berättade om deras rutin 

för mottagande av nyanlända elever, En väg in. Bakgrunden till arbetet som startade i 

januari 2020 är att kommunen brast i likvärdighet när det gällde mottagande av och 

planering för nyanlända. Helena beskrev rutinen från skolplacering, inskrivningssamtal 

till uppföljningssamtal samt hur verksamheten följs upp från f-9 genom att titta på bland 

annat antal elever som läser modersmål och antal elever med studiehandledning.  

Helena berättade även om flera gynnsamma effekter som ett resultat av arbetet. Tex 

nämndes att det har byggts en god samverkan med integration avseende mottagande, det 

har blivit en god kvalitet av inskrivningssamtalen där vårdnadshavarna ges mer utrymme 

för samtal i stället för bara information samt att modellen säkerställer att kartläggning 
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alltid ska ske inom två månader och att information ges om modersmålsundervisning.  

 

Tillades betydelsen av det behövs ökad kompetens hos all personal kring interkulturellt 

förhållningssätt, flerspråkighet mm.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

Pass 2, Gruppdiskussioner  

Diskussion fördes i mindre grupper utifrån följande frågeställningar: 

- Vad i detta förebyggande arbete kan vi ta med oss i det generella arbetet med fullföljda 

studier? 

- Utifrån de båda exemplen, vad finns det att bygga vidare på och vad tar man med sig till 

sin egen verksamhet/organisation? 

 

Pass 3: Återkoppling i storgrupp  

Vid uppföljning i storgrupp lyftes bland annat följande: 

 

- Svårigheter kring organisering när det är få barn/elever, svårt att fördela svenska som 

andraspråk på små enheter samt att ha en långsiktig organisation. 

- Betydelsen av tidiga insatser i förskolan och att jobba med pedagogerna för att barnen 

ska få tillräckligt stöd i språket. 

- Viktigt att göra lokala analyser så att man inte lägger på generella insatser då behoven 

ser så olika ut.  

- Behov av att öka förståelse för flerspråkighet bland personalen. 

- Intressant med samverkan mellan BVC, Socialtjänst och uppsökande verksamhet. 

3. Summering av temat Fullföljda studier, tankar inför nästa tema samt 

förberedelse inför besök i Lerum 

 

Ordförande gick igenom årets rubriker för temat Fullföljda studier som innehållit både 

teori och praktik från medlemskommunerna.  

 

Nästa års tema kommer att fokusera på lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete. 

Nätverket besöker Lindénska skolan vid marsmötet och kommer då fokusera på 

lärmiljöer. Arbetsgruppen inför det mötet består av Emilie Torbjörnsdotter och Ingela 

Andersson, fler representanter är välkomna! 

=> Fråga lyftes i nätverket om representanterna kan ta med kommunkollega vid besöket i 

Lerum vilket nätverket ställde sig positiva till. Mer information kommer inför mötet. 

 

Tillades förslag om att vid vårens andra möte lyfts ett arbete som påbörjats i Göteborg 

kring resursfördelning och tillgängliga lärmilöer, arbetsgruppen består då av Linda 

Sinclair och Helena Jonsson men andra nätverksrepresentanter är också välkomna till 

arbetsgruppen.  
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4. Nätverkets reflektioner kring kommande hälso- och sjukvårdsavtal inom VGR  

               

Fråga har tidigare ställts i nätverket om representanterna önskar dela erfarenheter eller 

förslag till innehåll avseende den egna kommunens remiss men nätverket har inte haft 

behov av att samordna arbetet tillsammans. Laget runt genomfördes avseende hur 

remissen har hanterats i respektive kommun, i vissa fall har perspektiv från elevhälsa lyfts 

in men remissen har oftast hanterats huvudsakligen av socialtjänstsidan. 

 

5. Nätverkets reflektioner kring aktuella statliga utredningar som rör 

elevhälsans område     
 
Kommenterades kring de två senaste stora aktuella utredningarna; Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven samt Börja med barnen. Ett fåtal av 
medlemskommunerna har varit remissinstanser.  

 

6. Övriga frågor, tips från nätverket eller förslag till punkter framöver                        
 
• Arbetsgrupp inom VGR avseende logopedutredning, arbetet med logopeder 

överlag önskas bevakas och lyftas i nätverket framöver. Logopederna kan även 
kopplas till lärmiljöer (finns exempel på hur logopederna kan organiseras i 
Göteborg) 

• Nätverket vill också följa VGR:s En väg in som handlar om att öka likvärdigheten 
och minska köerna. Finns i Kungsbacka, Skåne och Stockholm.  

• Samverkan är också aktuellt framöver, SIP och avvikelsehantering. 
• Besök av SKR 
• Besök av SPSM  

• Besök av utredaren för Börja med barnen 

• Fortsättningsvis viktigt också med erfarenhetsutbyte representanterna emellan 
för att stämma av många gemensamma processer inom elevhälsoområdet.  

7. Mötet avslutades                                       

                      
Ordförande avslutade mötet och önskade alla en god jul. Nästa möte äger rum i Lerum, mellan 

kl 13.00-16.00 den 11 mars. 


