
SOLvillan
Stöd- och behandlingsverksamhet för yngre 

skolbarn

i samarbete mellan SOK och BUK



Bakgrund Målgrupp

• Saknas insats riktar sig 
direkt till yngre barn

• Behöver komma in tidigare 
ge mer omfattande stöd

• Fokus på barnets hela 
situation och behov

• Yngre skolbarn 6-11 år
• Tidig upptäckt av barn som 

har hög risk för negativ 
utveckling. 

• Barn med många 
riskfaktorer och få 
skyddsfaktorer.



Syfte och mål

• Ge tidig, omfattande och konkret behandling och stöd direkt till 
barn som behöver kompensatoriskt stöd avseende skola, fritid 
samt psykosocial utveckling.

• Att barnen ska vara kvar i sin hemmiljö och skola

• Reducera risker för ogynnsam utveckling.



SOLvillan ser till hela barnet



Permanent verksamhet

• Startade december 2019
• Personalkompetens: 

Socionom, specialpedagog, 
fritidspedagog, (psykolog). 

• Hög personaltäthet
• Lokal: Gula Villan





Ramar och upplägg 

• Ett bistånd från SOK = insats
• Direkt, konkret stöd till 

barnen efter skoltid
• Individuellt utformad 

stöd/behandling. 
• Noggrann kartläggning enligt 

Skolstöd. (Skolfam)
• Samverkan och koordination 

med professionellt nätverk 
och familj, SIP

• Uppföljning

• Barnen delaktiga, 
barnkonventionen

• Barn från hela kommunen
• Cirka 10 barn
• 2-3 eftermiddagar per vecka
• Skollovsaktiviteter



Exempel på stöd
• Screeeningar, kartläggningar skolstödsplaner
• Läxläsning
• Träning utifrån kartlagt behov ex språkträning, lästräning, öka 

närvaro i skolan

• Stärka självbild, självkänsla
• Träning av känsloreglering
• Social träning

• Lekträning i mindre sammanhang
• Prova fritidsaktiviteter
• Initiera och genomföra externa utredningar och stöd



Utvärdering av FoU Nordväst
Resultat skola
Merparten av pedagogerna ser en tydlig nytta av SOLvillans verksamhet, främst i undervisningssituationerna, 

men även på rasterna. 
• Flera pedagoger lyfter fram att 

barnet numer är lugnare och har 
lättare att koncentrera sig under 
lektionerna. 

• Bland pedagogerna går det att 
observera att flera av barnen 
utvecklat sin kunskapsinhämtning 
och motivation till skolarbetet. 

• Några anser att barnet i mindre 
utsträckning hamnar i konflikter och 
lättare kan avledas i 
konfliktsituationer. 

• Några pedagoger beskriver att 
de ser att barnet har lättare att 
acceptera och bjuda in andra 
barn till lek och att barnet leker 
mindre ensamt än förut.

”Fantastiskt samarbete

Ofta kontakt och arbete 
mot samma mål, så bra” 
(Pedagog 2).



Tack! Hör gärna av er vid frågor om verksamheten

• Viveca Axelsson, enhetschef.
– viveca.axelsson@sollentuna.se, 08-579 210 48

• Eva Gregefalk, specialpedagog
• Agnetha Melander Ratkovic, fritidspedagog
• Camilla Ottow, socionom
• Natalie Jansson, socionomstudent, vikarie
• Jennie Gelineo, psykologkonsult
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