Bryggan – från destru tiv frånvaro till måluppfyllelse
Bes rivning av satsning
Ett dest uktivt no mb ytande beteende, med bland annat långva ig skolf ånva o som följd, ä en p oblematik
som k ype allt läg e ne i åld a na. I de fall dä p oblematiken ha blivit komplex och långva ig behövs ofta
behandlingsinsatse , såväl till eleven som till familjen. Oftast k ävs ve ksamhet dä skolunde visning kan
kombine as med behandlingsinsatse , nödvändiga fö att eleven ska ges fö utsättninga att uppnå målen i skolan.
Genom att tillskapa en fö valtningsöve sk idande kommunal ve ksamhet, som kan e bjuda ett sammansatt stöd
i fo m av behandling i kombination med skolunde visning på hemmaplan, kan eleven få det stöd som behövs
utan att hamna utanfö sitt sammanhang.
G undskolo na behöve få stöd i att utveckla sitt f ämjande och fö ebyggande a bete fö att uppmä ksamma
och åtgä da p oblematisk skolf ånva o i ett tidigt stadium. Satsningen syfta dä fö även till att tillsammans med
någ a utvalda g undskolo utveckla utine och metode fö ett systematiskt a bete fö ökad nä va o i skolan.
Satsningen pågår: 2017-08-14 - 2019-12-31

Arbetssätt och metod
Den fö valtningsöve sk idande ve ksamheten B yggan e bjude ett samlat stöd fö skolunde visning och
behandling unde ett och samma tak. Ett manualbase at behandlingsp og am används, som bygge på ett a bete
som ä multimodalt, intensivt, på hemmaplan och med KBT som g und dä elev, fö äld a och skola inbjuds
fö att samve ka. A betet bed ivs genom behandlingsteam kopplade till eleven. I ve ksamheten ges även stöd
till eleven att tillskapa en meningsfull f itid genom o ganise ade aktivitete .
Förväntade effe ter
Satsningen fö väntas leda till att målg uppen öka sin nä va o i g undskolan, öka sin måluppfyllelse och dä med
ges bätt e fö utsättninga till att uppnå gymnasiebehö ighet efte å sku s 9. Genom satsningen e bjuds även
familje stöd- och behandlingsinsatse som bid a till en positiv fö änd ing i va dagen. Satsningen fö väntas
dessutom skapa fö bätt ade möjlighete till en meningsfull f itid.
Medel beviljade: 12 200 000 kr
Involverade förvaltningar: K mmunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen försk la ch sk la ch
S cialförvaltningen

Mer information
F ågo omsatsningen? Kontakta p ojektleda en fö Bryggan:
Azita I anipou aztia.i anipou @o eb o.se, 019-21 91 55
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