Team Oxhagen
Bes rivning av satsning
Målen ör Team Oxhagen är att arbeta ör att amiljer kan tillgodogöra sig samhällets stöd samt att barn och
amiljers behov av stöd upptäcks tidigt och utreds. Det handlar också om att möjliggöra trygga uppväxtvillkor
ör barn i Oxhagen genom att öräldrar år adekvat stöd i öräldrarollen och vägledning kring utbildning och
sysselsättning. En örutsättning ör att det ska ungera är att teamet aktivt arbetar ör att skapa närhet till och
tillgänglighet ör amiljer i behov av olika typer av stöd i området. Målgruppen ör satsningen har varit barn 09 år och deras öräldrar boende i Oxhagen.
Satsningen pågår: 2015-02-01 – 2018-01-31

Arbetssätt och metod
Satsningen är baserad på ett tvärkompetensteam bestående av specialpedagog, socionom och arbetsterapeut,
samt del av studie- och yrkesvägledare, med uppdrag att jobba riktat mot barn och deras öräldrar boende i
området. Tvärkompetensteamet ska vara ett komplement till ordinarie verksamheter, så som örskola, skola,
elevhälsoteam, barnhälsoteam och amiljecentral, och ska där ör inte ses som ersättare eller konkurrenter till
redan be intliga stödresurser. Insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå ingår i teamets uppdrag. Det
kan handla om bland annat handledning ör pedagoger, öräldrastödsutbildningar i Vägledande samspel,
relationsstärkande aktiviteter samt kurativt stöd och samhällsvägledning till amiljer i området.
Förväntade effe ter
Att målgruppen år ökade örutsättningar ör ett ortsatt bra liv tack vare örtroendeskapande relationer,
användbara verktyg och ökad kunskap hur man hanterar vardagliga situationer. Detta kommer då att generera
minskade kostnader ör mer kostsamma insatser, exempelvis placeringar i amiljehem eller på institution,
minskat antal elever som behöver gå om en eller lera årskurser samt minskat behov av stödresurser på
Hagaskolan. Fler öräldrar i sysselsättning genererar även det en kostnadsreducering.
Medel beviljade: 5,4 milj ner
Involverade förvaltningar: S cialförvaltningen, Förvaltningen försk la ch sk la, Förvaltningen för
funkti nshindrade samt Förvaltningen för utbildning, försörjning ch arbete

Mer information
Frågor om satsningen? Kontakta projektledaren ör Team O hagen:
Maria Lindborg, maria.lindborg@orebro.se, 019-21 13 74

Örebro ommun
intranat. rebr .se/s cialainvesteringar
rebr .se/s cialainvesteringar

I

ÖREBRO

