
Våga Vilja 

Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå 

kommun 

Stöd till barn och familjer 



• Insats enligt SoL 4:1 

 

• Erbjuda institutionsnära öppenvårdsinsatser 
på hemmaplan 

 

• Erbjuder skola alt praktik 

 

• Nära samarbete med elevhälsa samt BUP 
 

• Föräldrastöd 
 

 

Våga Vilja verksamhetsidé 

Stöd till barn och familjer 



• 4 st Ungdomsbehandlare/familjebehandlare 

     - socionomer 

     - beteendevetare 

  

• 1 st lärare 50% 

  

Personal Våga Vilja 

Stöd till barn och familjer 



• Killar och tjejer i ålder 13-20 år med betydande 

problematik som  

på är väg att leda till institutions- 

   placering eller som ett alternativ  

   i hemslussning från Institution. 
 

Målgrupp 

Stöd till barn och familjer 



• Ungdomar med: 
-Drogproblematik (ej för 

    djupgående pågående sådan) 
   -Kriminalitet 
   -Hemmasittare 
   -Lättare psykisk problematik 

• Mantalsskriven i kommunen 
 
  

Målgrupp 

Stöd till barn och familjer 



Inskrivning 

Stöd till barn och familjer 

• Aktualiseras via utredningsenheten 

• 4-6 platser 

• Får information tillsammans med föräldrar av personal 
från Våga vilja 

• Vid positivt svar efter några dagars betänketid anordnas 
ett studiebesök 

• Inhämtande av studieresultat och information från 
hemskolan 

• Inskrivning (inga fasta inskrivningstider däremot helst inte 
under eller i anslutning till sommarlov) 
-ungdomarna har inga lov i vanlig bemärkelse 
-under loven anordnas aktiviteter, träffar och drogtester 
1-3 ggr/v 

 
 

 



Inskrivning 

Stöd till barn och familjer 

 

 

• Vid inskrivningen görs en: 

-kartläggning 

-ADAD 

-planering gällande behandling,  procentsats beroende på 

behov 

-planering gällande skola upp till 50% skola/praktik 

-individuell schemaläggning utifrån behov 

• Eleverna är samtidigt formellt inskrivna på hemskolan 

alternativt  

IV-programmet på gymnasiet  

• Två behandlare som har huvudansvaret för varje elev 



• Rektor på hemskola upprättar åtgärdsprogram i 

dialog med socialsekreterare och våga vilja 

personal. SIP 

• Rektor beslutar om särskild undervisningsgrupp 

– Våga vilja verkställer 

• Rektor på hemskola följer upp 

kunskapsutveckling samt närvaro 

   Inskrivning skola 



  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

            

09:00 Skola Samtal Killgrupp Skola  Skola  

10:00    Skapa Träning     

11:00   L-K A-L     

12:00 L U N C H 

     13.00 Skola Repulse  Ut i livet Skola Fredagsakt 

     14.00   AE AE     

     15.00           

            

Exempel på schema 

Stöd till barn och familjer 



Stöd till barn och familjer 

 

• Repulse 

• ART 

• Återfallspreventionsprogrammet väckarklockan 

• Skapa 

• Egna temabaserade program (våld, känslor, 
kriminalitet, självförtroende, medvetenhet om 
funktionshinder, hälsa) 

• Killgrupp/Tjejgrupp, program om normer och 
värderingar 

• Ut i livet, program om vad som krävs för att stå på 
egna ben 

• Träning 
 

 

Program  

 

 

 

 

  



• Flexibilitet.  Att anpassa behandling och program 

efter individen och uppkomna situationer. 

• Att få föräldrar att dra åt samma håll och stärka 

deras föräldraförmåga 

• Att bygga och förstärka ungdomens befintliga 

nätverk. 

• Att arbeta inom många olika områden 

Utmaningar 

Stöd till barn och familjer 



 

 

 

    
Bostad Familj 

Hälsa Sysselsättning 

Drogfrihet Fritid 

Framtiden 



• Eventuella lagar och begränsningar 

• Kan bli ett stort steg när de börjar i en ”ny” 

skola 

• Svårt att få tag i en lärare som är behörig i 

flertaliga ämnen 

• Att inte blanda ihop skolan och behandlingen.  

  
Utmaningar med att ha integrerad skola 



• Individanpassad studiegång 

• Får chans att lyckas         dominoeffekt 

• Får mycket studiehjälp och arbetsro 

• Fördel med att ha en och samma lokal (ingen 

fladdrar i väg) 

 

  Fördelar med integrerad skola   



• Samma lärare medför att eleven och läraren lär 

känna varandra vilket skapar en ökad förståelse 

från båda sidor och ett bättre arbetsklimat. 

• Lättare att lägga upp en hållbar och utvecklande 

studieplan 

• Lättare vid utslussning tillsammans med den 

skola som eleven skall vidare till göra en 

individuell och hållbar studieplanering  
 

   



• Personaltätheten  

• Få elever (blir sedda och lättare att hålla en 

struktur) 

• Kombinationen av att få lyckas i skolan och livet 

• Att varva behandling med lustfyllda aktiviteter 

• Flexibel och lyhörd personal 

• Samarbetet med olika aktörer såsom Af, Bup, 

skola, företag, polis samt andra kommunala 

instanser 

Framgångsfaktorer 

Stöd till barn och familjer 



• Ledningens stöd medför att arbetsgruppen får: 

• Arbetsro  

• Frihet att i stor utsträckning utforma arbetet 

• Får adekvat utbildning 

• Möjlighet till metodträffar varje vecka  

• Extern handledning 
 

Ledningens stöd/betydelse 

Stöd till barn och familjer 



• En hög frekvens av ungdomar som avslutats 

återkommer ofta för att tala om vad de gör eller 

vill ha lite rådgivning.  

• Personalen utvärderar ständigt metoder, 

program och arbetssätt genom gemensamma 

metodträffar varje vecka 

• I slutet av varje läsår görs en utvärdering av 

samtliga ärenden där vi ställer oss frågorna: 

Vad fungerade bra? Vad kan vi göra bättre? Vad 

tar vi med oss för kunskap vidare?  

Utvärdering 

Stöd till barn och familjer 



Stöd till barn och familjer 
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