Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse
Beskrivning av satsning
Ett destruktivt normbrytande beteende, med bland annat långvarig skolfrånvaro som följd, är en problematik som
kryper allt lägre ner i åldrarna. I de fall där problematiken har blivit komplex och långvarig behövs ofta
behandlingsinsatser, såväl till eleven som till familjen. Oftast krävs verksamhet där skolundervisning kan kombineras
med behandlingsinsatser, nödvändiga för att eleven ska ges förutsättningar att uppnå målen i skolan. Genom att
tillskapa en förvaltningsöverskridande kommunal verksamhet, som kan erbjuda ett sammansatt stöd i form av
behandling i kombination med skolundervisning på hemmaplan, kan eleven få det stöd som behövs utan att hamna
utanför sitt sammanhang.
Grundskolorna behöver få stöd i att utveckla sitt främjande och förebyggande arbete för att uppmärksamma och
åtgärda problematisk skolfrånvaro i ett tidigt stadium. Satsningen syftar därför även till att tillsammans med några
utvalda grundskolor utveckla rutiner och metoder för ett systematiskt arbete för ökad närvaro i skolan.
Satsningen pågår: 2017-04-01 – 2020-03-31.

Arbetssätt och metod
Den förvaltningsöverskridande verksamheten Bryggan erbjuder ett samlat stöd för skolundervisning och behandling
under ett och samma tak. Ett manualbaserat behandlingsprogram används, som bygger på ett arbete som är
multimodalt, intensivt, på hemmaplan och med KBT som grund där elev, föräldrar och skola inbjuds för att samverka.
Arbetet bedrivs genom behandlingsteam kopplade till eleven. I verksamheten ges även stöd till eleven att tillskapa en
meningsfull fritid genom organiserade aktiviteter.

Förväntade effekter
Satsningen förväntas leda till att målgruppen ökar sin närvaro i grundskolan, ökar sin måluppfyllelse och därmed ges
bättre förutsättningar till att uppnå gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Genom satsningen erbjuds även familjer stödoch behandlingsinsatser som bidrar till en positiv förändring i vardagen. Satsningen förväntas dessutom skapa
förbättrade möjligheter till en meningsfull fritid.
Medel beviljade: 12 200 000 kr.
Involverade förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola och Socialförvaltningen.

Mer information
Frågor om satsningen?
Kontakta projektledaren för Bryggan:
Azita Iranipour, azita.iranipour@orebro.se, 019-21 91 55
Frågor om sociala investeringar? Kontakta Yvonne Haneskog, yvonne.haneskog@orebro.se, 019-21 26 49
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