Minnesanteckningar

Plattform Lerum
Håkan Stenhede och Frida Atterstam presenterar sig och den nya organisationen
Plattform-Lerum. Organisationen ligger rent organisatoriskt under lärande, men
syftet med organisationen är att det ska vara ett nära samarbete mellan lärande och
Stöd och omsorg.
Under två års tid har man arbetat fram ett underlag, som ska ligga till grund för
det arbete som nu påbörjas. Fältsekreterarna kommer att tillhöra Plattform-Lerum
från 1 mars. Ett av de främsta uppdragen är att skola och socialtjänst ska
samverka mer.
Skillnaden mellan Plattform-Lerum och Stöd och resurs är att Plattform-Lerum
ska jobba med låga trösklar, t.ex. rådgivning, föräldrastöd och utbildning (inte
utredning), medan Stöd och resurs jobbar med utredningar.
Det kommer att tydliggöras ännu mer skillnaden mellan de båda organisationerna.
Föräldrastöd
Man kommer att arbeta med både generellt och riktat föräldrastöd. Första
utbildningen startar i april. ABC-utbildning som utgår från föräldrarnas egna
exempel 4 tillfällen à 2,5h. Syftet är att stärka barnets och föräldrarnas relation.
Ålder 7-11 år. Max 12 deltagare/gång.
Organisationen är igång och frågor kan hänvisas till Håkan Stenhede redan nu.
Frida Atterstam mailar över ppt-presentation över organisationen.
Håkan samlar ihop gruppens reflektioner utifrån frågeställningarna:
•

Hur ser de på behovet av föräldrastöd?

•

Vilken typ av behov handlar det om?

•

Hur skulle vi kunna samarbeta och på vilket sätt tror de är bäst sättet att
fånga upp föräldrar som har behov?

Hur stöttar vi de föräldrar som behöver stöd, men som inte själva tar initiativ till
stöd?
Viktigt att hjälpas åt och hjälpa de som inte tar steget.
Minnesanteckningar samt nuläge
Vi pratar om vikten av att ta resultatet i Örebroenkäten på allvar, men också
varför man svarat som man gör. Viktigt att det blir tydlig med vad resultatet
används till.
Jenny på Westpride har valt ut vissa skolor som blir erbjudna utbildning i HBTQfrågor.

Westpride har riktade insatser i åk f-3.
Önskemål: Erbjudas utbildning i HBTQ-frågor på en samlad elevhälsodag (för
hela elevhälsan)
Övning: material BUP-elefanten
Reflektioner: Viktigt att man tänker igenom syfte, målgrupp och hur man tar hand
om det som kommer upp i gruppen. Välja ut frågor efter syfte.
Materialet kommer från BUP-elefanten i Linköping. Tel 010-103 00 00
Övrig fråga PMO
Jana berättar att PMO-gruppen nu är fullständig. Förslag att bjuda in
kommunjurist till nästa träff 2 maj. Jana kollar upp kontakt.

Övrig fråga:
1. Vem samordnar och bevakar kuratorernas uppdrag? Lisa och Josefin tar
med frågan till Ingela Andersson.
2. Önskemål om att skapa ett nytt forum där man träffas ute på enheterna.

