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1. Bakgrund
Riksdagen beslutade efter förslag från regeringen år 2003 om en satsning inom psykiatrin och
socialtjänst riktat till personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder.
Satsningen var ett led i den Nationella psykiatrisamordningens uppdrag, att skapa förutsättningar
för en kraftansamling bland alla berörda aktörer för att förbättra livssituationen för människor
med allvarlig psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder.
Den dåvarande Ledningsgruppen för närsjukvården i tidigvarande Ystad-Österlens
sjukvårdsområde1 ansökte gemensamt år 2005 och beviljades pengar från Socialstyrelsen till
utveckling av stöd-/insatser från psykiatri och socialtjänst för målgruppen personer med psykisk
sjukdom. En genomgående tanke med ansökan var att i projektform arbeta fram åtgärder så att
långsiktiga förbättringar kan uppnås för bl. a barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Projektet benämndes ”BIBASS” (Barn i behov av särskilt stöd)
Uppdraget för projektet BIBASS, som varande mellan november 2006 och juni 2008, var att
koordinera aktiviteter som skulle syfta till att skapa konkreta samarbetsmodeller kring det
enskilda barnet/ungdomen och dennes familj samt de verksamheter som möter dessa
barn/ungdomar.
Den samverkansstruktur/-modell som skapades i projektet BIBASS har efter projektets avslut
övergått till ordinarie verksamhet, är Övergripande konsultteam (ÖKT). Målgruppen utökades
från tidigare barn med/misstänkt neuropsykiatrisk problematik till att omfatta alla barn/unga
som Barn och Ungdomspsykiatrin möter.

ÖKT beslutade i mars 2010 om en kompetenssatsning för förskolans personal i de fem sydöstra
kommunerna, ”Tidig upptäckt”2. Målet var att upptäcka, främja och erbjuda tidig insats för barn i
behov av särskilt stöd i samverkan.

Maj 2014 tillsatte ÖKT en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till en
kompetenssatsning för personal inom förskoleklass och skolan/grundsärskolan, som möter barn i
åldersgruppen 6 år och äldre. Avsikten med satsningen var att öka kompetens/färdigheter hos
personal som möter och bemöter barn/unga med problemskapande beteende, en problemlösningsmetod.
Alla kommuner i sydöstra Skåne och Barn och Ungdomspsykiatriska familjemottagningen i Ystad
utsåg deltagare till Arbetsgruppen, som skulle ledas av en parsamordnare för ÖKT tillsammans
med utvecklingsledaren för sydöstra Skåne. Gruppens uppdrag var att komma med förslag till en
kompetensutvecklingsplan. November 2014 beslutade ÖKT att förslaget skulle genomföras.

1
2

Geografiskt kommunerna Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup
”Tidig upptäckt” maj 2011 – maj 2012
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Arbetsgruppens förslag till utbildningsplan bestod av tre delar:
1. Storföreläsningar
2. Lokala utbildningsaktiviteter/hemuppgifter
3. Enkätundersökning före och efter komptenssatsningen
En Genomförandegrupp tillsattes av ÖKT med uppdrag att genomföra kompetenssatsningen och
att gruppen skulle ledas av en parsamordnare för ÖKT tillsammans med utvecklingsledaren för
sydöstra Skåne. Gruppen startade sitt arbete i februari 2015.

2.

Målgrupp

Målgrupp för kompetenssatsningen var personal som arbetar med elever i förskoleklass – åk 9
inom grundskola, fritidshem och grundsärskola i de fem kommunerna i sydöstra Skåne.
Totalt omfattades drygt 1250 medarbetare.

3. Mål med kompetenssatsningen
Öka kompetens/färdigheter hos personal som möter och bemöter barn/unga med ett
problemskapande beteende, problemlösningsmetoder.

4. Genomförande
Organisation
För genomförandet skapades en organisation. Parsamordnare och utvecklingsledare skulle leda
en Genomförandegrupp, som i sin tur skulle leda sina respektive kommuners utsedda
nyckelpersoner. Nyckelpersonernas uppgift var att inom sin verksamhet genomföra utbildning.
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Föreläsningar och praktiska uppgifter
Kompetenssatsningen byggde på en storföreläsningsserie. Genomförandegruppen konstruerade
ett utbildningsmaterial som en förberedelse inför föreläsningarna men också övningar/uppgifter
som relaterade till det som framfördes i respektive storföreläsning.
Nyckelpersonerna ansvarade för att utbildningsmaterialet genomfördes.
Föreläsningarna och uppgifterna avsåg att ge deltagarna
1. Motivation till alternativt agerande i mötet/bemötandet av barn med ett problemskapande
beteende.
2. Presentera problemlösningsmetoder
3. Praktiska uppgifter som omsätter det som presenterades vid föreläsningarna till ett praktiskt
handlande ute på skolorna.

Stöd till genomförandet
En grupp inom Genomförandegruppen, bestående av en lärare samt fyra specialpedagoger
arbetade fram ett utbildningsmaterial i 4 delar3, som skulle användas mellan och inför varje
föreläsning.
Del 1

Syfte och organisation kring hela projektet.
Grunderna i Ross W Greenes tankar.

Del 2

Ross W Greenes kartläggningsmaterial, ALSUP.

Del 3

Bo Hejlskov Elvén, lågaffektivt bemötande.

Del 4

Ross W Greenes samtalsmetod, CPS.

Litteratur med koppling till föreläsningarna delades ut till nyckelpersonerna inför kompetenssatsningen.
Kommunsamordnarna hade möten med nyckelpersoner mellan föreläsningarna för genomgång
av utbildningsmaterial och återkoppling/konsultation.
För erfarenhetsutbyte startades en Facebookgrupp.

Enkät
För att utvärdera kompetensatsningens målsättning så konstruerade Genomförandegruppen en
enkät. Denna gick ut till målgruppen via en internetlänk, dels inför kompetenssatsningen
september 2015 dels efter kompetenssatsningen maj 2016.
3

Bilaga - utbildningsupplägg
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Uppstarts- och uppföljningskonferens4
Uppstartskonferens hölls den 29 maj 2015 där hela kompetenssatsningen presenterades.
Inbjudna var politiker, förvaltnings- och verksamhetschefer inom kommun och Region Skåne,
ÖKT, rektorer, socialtjänst, BUP, genomförandegruppens deltagare samt nyckelpersoner.
Uppföljningskonferens hölls den 27 maj 2016, där resultat av kompetenssatsningen
presenterades. Respektive kommun och BUP visade varsin film om det lokala arbetet.
Inbjudna var politiker, förvaltnings- och verksamhetschefer inom kommun och Region Skåne,
ÖKT, rektorer, socialtjänst, BUP, genomförandegruppens deltagare samt nyckelpersoner.
Utöver dessa deltog även projektchef/SKL samt specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

5. Föreläsningarna5
Två av de tre storföresläsningarna (1 och 3) upprepades/genomfördes 6 gånger för att all
personal i målgruppen skulle kunna delta.
Storföreläsning 2 genomfördes vid ett tillfälle för ca 560 personer och filmades.
1. Storföreläsning 1 – Problemlösning i samförstånd (CPS) tolkat till den svenska skolan,
Föreläsare, Karl Witting, leg. lärare
Oktober 2015
2. Storföreläsning 2 - Collaborative & Proactive Solutions, understanding and helping
students with social, emotional and behavioral challenges
Föreläsare, Ross W Greene, PhD
December 2015
3. Storföreläsning 3 – Hantering av problemskapande beteende i skolan
Föreläsare, Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog
Januari 2016

6. Nyckelpersoner
Nyckelperson, en central och viktig funktion i det lokala genomförandearbetet.
Urval och uppdrag diskuterades inom arbetsgruppen och man kom fram till följande:
- Chef utser nyckelperson
- Antalet nyckelpersoner avgörs lokalt inom respektive kommun, men ska finnas tillräckligt
många så alla medarbetare i målgruppen nås
- De som utses ska ha såväl ledningens som medarbetargruppens förtroende inom sin
verksamhet att genomföra utbildning och konsultation

4
5

Bilaga inbjudan
Se bilaga inbjudan till storföreläsningarna
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Totalt utsågs det 96 nyckelpersoner, varav:
- Tomelilla
7
- Ystad
32
- Sjöbo
30
- Simrishamn 7
- Skurup
20

7. Resultat/analys
Resultat av enkätundersökningarna
Den första enkäten/baseline var möjlig att svara på mellan den 1-17 september 2015.
Den andra enkäten/uppföljning var möjlig att svara på mellan den 1-22 maj 2016.
Antal svarande, baseline
Kommun
Förväntat antal svar6 Antal svar Svarsfrekvens (%)
Ystad
339
268
79 %
Simrishamn
180
122
68 %
Tomelilla
120
92
77 %
Sjöbo
215
170
79 %
Skurup
269
217
80 %
TOTALT:

1123

869

77 %

Antal svarande, uppföljning
Kommun
Förväntat antal svar7 Antal svar Svarsfrekvens (%)
Ystad
339
300
88 %
Simrishamn
180
109
61 %
Tomelilla
120
78
65 %
Sjöbo
215
157
73 %
Skurup
269
144
54 %
TOTALT:

6
7

1123

Personal inom Elevhälsa och BUP exkluderades.
Personal inom Elevhälsa och BUP exkluderades.

788

70 %
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Ett urval av resultaten från enkätundersökningarna
De som svarat på enkäterna har själva uppskattat sin kunskap/kompetens på en skala från 1 -6,
där 1 motsvarar ingen kunskap/kompetens och 6 mycket stor kunskap/kompetens
I enkätuppföljningen kan man utläsa att den upplevda kompetensen hos målgruppen ökat.

Kommentar:
Resultatet visar att fler bedömer att den egna kompetensen har ökat.
D v s en förflyttning uppåt på skalan markerar ökad kunskap och färre kvar på skalans nedre del
(1-3)

Kommentar:
Resultatet visar att fler bedömer att den egna kompetensen har ökat.
D v s en förflyttning uppåt på skalan markerar ökad kunskap och färre kvar på skalans nedre del
(1-3)
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Kommentar:
Resultatet visar att fler bedömer att den egna kompetensen har ökat.
D v s en förflyttning uppåt på skalan markerar ökad kunskap och färre kvar på skalans nedre del
(1-3)

Kommentar:
Resultatet visar att fler bedömer att den egna kompetensen har ökat.
D v s en förflyttning uppåt på skalan markerar ökad kunskap och färre kvar på skalans nedre del
(1-3)

Kommentar:
Tydlig ökning, fler anser sig fått metoder/verktyg för att hantera/bemöta elever med ett
problemskapande beteende
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Analys och reflektioner från de deltagande verksamheterna
Nedan i detta avsnitt presenteras respektive kommuns och BUPs egen analys av vad
kompetenssatsningen fört med sig lokalt

Simrishamn
Deltagare: samtliga kommunala grund och särskolor, Centrala Elevhälsan samt delar av
socialförvaltningens individ och familjeavdelning.
Lokal process:
Två personer utsågs att delta i genomförandegruppen Heléne Holmberg,
verksamhetsledare/specialpedagog på Centrala Elevhälsan samt Katrin Österberg, rektor
skolområde Simrislund vilka skulle hålla samman projektet i kommunen.
Till sin hjälp utsågs 7 nyckelpersoner som representerade de olika skolorna samt centrala
elevhälsan och var de som skulle hjälpa till med implementeringen bland personalen.
Nyckelpersonerna har tagit sitt uppdrag an med stort engagemang och har blivit en grupp. De
delar med sig av tips m m till varandra. Man är mycket nöjd med materialet.
Även fritidshemspersonalen har inkluderats i projektet med gott resultat.
En viss omsättning har funnits bland nyckelpersonerna En av de erfarna nyckelpersonerna från
elevhälsan har gått ut och stöttat de mindre erfarna, denna har även anordnat en
halvdagsutbildning med bl a rollspel för personal inom elevhälsan.
Nyckelpersonerna har samlats regelbundet och vi har då fått ta del av hur de arbetat med
materialet och föreläsningarna på de olika skolorna. Det har varit skiftande hur man valt att göra
men alla har arbetat med perspektivet Barn gör rätt om de kan.
Framgång:
Den största framgången i denna satsning har varit att vi ute i verksamheten hör hur synen på
barn och elever med problemskapande beteende har förändrats. Man hjälps åt att tänka ett varv
till med hjälp av de verktyg som projektet har givit dem. Användandet av de olika metoderna har
också ökat, det var en del som redan arbetade efter dem sedan tidigare.
Utmaningar/framtid:
Nyckelpersonerna har lämnat ett förslag att man i sitt ESS-uppdrag (ElevStödsSamordnare) ska
även ha detta nyckelpersonsuppdrag. Detta förslag ska presenteras för rektorsgruppen.
Man avser samla nyckelpersonerna 2 ggr/termin för att följa och stödja implementeringsprocessen. En tanke finns om att lägga en 2-års plan för att föra in metodiken i skolans
verksamhet.
Blanketten för ansökan om stöd från elevhälsan avses kompletteras med ALSUP.
Att hålla i och hålla ut och ge det tid att rota sig. Vara noga med ny personal att dessa får del av
litteratur och material från projektet.
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Sjöbo
Antal elever: 1600
Kommunens 7 kommunala grundskolor och grundsärskolan har deltagit i satsningen likaså den
centrala elevhälsan och socialtjänstens öppenvård.
Kommunens tre fristående skolenheter har erbjudits platser till samtliga föreläsningar.
Lokal process:
Familjeförvaltningen utsåg tre representanter till genomförandegruppen; rektor Petra Roth,
elevstödsamordnare Birte Nilsson och enhetschef Camilla Persson som fick till uppgift att
samordna och implementera kompetenssatsningen.
I samverkan med de övriga kommunerna och regionen påbörjades det gemensamma
planeringsarbetet och lokalt upprättades en plan för genomförandet i Sjöbo som förankrades på
ledningsnivå.
Som ett stöd i genomförandet rekryterades nyckelpersoner från alla verksamheter som fick till
uppgift att driva utvecklings- och implementeringsarbetet på sin enhet.
I genomförandet ingick två storföreläsningar till all personal och en riktad för bl.a.
nyckelpersonerna, elevhälsans professioner samt rektorer. Innan och efter föreläsningarna
träffade genomförandegruppen nyckelpersonerna med syfte att förbereda dem för att hålla i
fortbildningen för samtliga pedagoger ute i verksamheterna. Rektorerna ansvarade för att
avsätta tid till satsningen.
Nyckelpersonerna, rektorer och förvaltningsledningen deltog även på satsningens uppstart- och
avslutningskonferens.
Framgång:
Att personal som arbetar med barn och elever med ett problemskapande beteende har
medvetandegjorts och reflekterar över sitt eget bemötande och förhållningssätt. Personalen har
fått ny kunskap och konkreta verktyg att använda vid situationer som så kräver.
Upplägget som möjliggjort att all personal har kunnat delta, tydligt utbildningsmaterial och
förankring på ledningsnivå är viktiga framgångsfaktorer. Likaså våra engagerade nyckelpersoner
som drivet och inspirerat både kolleger och chefer.
Utmaningar/framtid:
Familjeförvaltningen har ett verksamhetsmål som innebär att förhållningssättet ”barn gör rätt
om de kan” ska genomsyra all verksamhet. Syftet är att skapa framtidsutsikter för alla barn och
elever i Sjöbo kommun och se till att alla barn och elever ges förutsättningar för en god
utveckling.
Samordnarna genomförde en workshop med rektorer där en plan för arbetet upprättades och
mål formulerades. En arbetsmodell (Tidiga insatser i samverkan) som används och är förankrad
sedan tidigare i kommunen kommer att användas, den utgår från upplägg med nyckelpersoner,
arbetsgrupp och styrgrupp.

16

Sjöbo kommun har satt upp följande mål för sitt fortsatta arbete:





I elevhälsoplanen på varje enhet ska användandet av ALSUP finnas med som ett mål i det
förebyggande arbetet.
I ansökan till Råd och Stöd skall ALSUP bifogas som ytterligare ett kartläggningsmateral för
elever med bristande förmågor.
Alla pedagoger ska känna till och använda sig av CPS-samtal när behov föreligger.
Alla pedagoger ska känna till och använda sig av Plan B när behov föreligger .

Utmaning: Ny personal introduceras i arbetet. Hålla fast och hålla vid.

Skurup
Antal elever: 1784
Samtliga skolor i Skurups kommun har deltagit i satsningen. Hallenborgskolan F-6, Alleskolan F-9,
Mariaskolan F-6, Mackleanskolan 7-9, Rutgerskolan F-6, Mölleskolan F-6, Östergårdsskolan f-6
och Slimminge byskola f-6.
Lokal process:
I Skurups kommun utsåg förvaltningen två från det centrala elevhälsoteamet till samordnare för
projektet. Den centrala specialpedagogen och kuratorn från åk 7-9 valdes då de satt på en
gemensam kompetens att både handleda personal, arbeta med barn i behov av särskilt stöd och
hade ett mandat i verksamheterna.
Tillsammans med samordnarna från de andra deltagande kommunerna startades
planeringsarbetet upp. För att underlätta och möjliggöra implementeringen i kommunens
verksamheter skapades en tydlig tidplan för satsningen 2015-2016.
Satsningen och tidsplanen fick sin start i en uppstartskonferens dit elevhälsan, politiker och
nyckelpersoner bjöds in för att sprida informationen kring satsningen och det arbete som låg
framför oss. Skurup valde även att ha en egen kick-off för samtliga pedagoger i kommunen i
terminsuppstarten 2015.
Tre stora föreläsningar bokades in och av dessa var två riktade till samtliga pedagoger ute i
kommunen. Skurup valde för att kunna få bästa möjliga resultat att göra visa till fällen till Adagar. För att sedan implementera och tydliggöra arbetet valdes nyckelpersoner ut, dessa
gavs 4 träffar med samordnarna och de arbetade i sin tur med sina kollegor ute i
verksamheterna. Skurup gjorde om nätverksträffarna till träffar för detta projekt, på detta sätt
gavs samtliga pedagoger i kommunen samma möjlighet att få delaktighet i projektet.
Som ett avslut på satsningen genomfördes en anslutningskonferens dit det bjöds politiker,
samordnare, nyckelpersoner samt andra intressenter till vilka projektet ville redovisa sitt arbete.
Under arbetes gång träffades Skurups kommuns samordnare frekvent för att detaljplanera,
utvärdera, strukturera och planera. Samordnarna träffade även förvaltningens ledningsgrupp för
att förankra och belysa projektet.
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Framgång:
Skurups process underlättades av att det fanns ett starkt stöd bland rektorer och
förvaltningsledning till projektet. Bland annat avsattes tid för samtliga pedagoger i kommunen
vid samma tillfällen och en dag för Kick-off bokades in. Detta gav tydliga signaler genom hela
organisationen att detta arbete var av prioritet och gav nyckelpersonerna en bra grund i mötet
med sina kollegor.
Under projektets gång har en framgångsfaktor varit tät kontakt med förvaltningsledning samt
med rektorernas ledningsgrupp.
Nyckelpersonerna i Skurup hade en annan sammansättning än i de resterande kommunerna då
ett antal rektorer hade den positionen. Detta hade en positiv effekt då det under hela projektets
gång ständigt fanns en tät koppling till rektorerna.
Satsningens bredd där samtliga pedagoger bjuds in till en utbildningssatsning har gett ett gott
resultat. Pedagogerna har via det praktiska upplägget fått chansen att lära av varandra, få ett
gemensamt språk samt fått ta del av det tydliga utbildningsmaterial som arbetades fram i
samordnarteamet. Detta har skapat nya förutsättningar att tillsammans prata kring oss själva
som pedagoger och de möten vi har med våra elever.
Ute i verksamheterna har pedagoger och ledare generellt varit nöjda med föreläsningarna. En
viktig faktor i detta har varit att tiderna har funnits vid olika tillfällen så att ordinarie verksamhet
har kunnat fortgå samt att två av tre föreläsningar riktat sig till samtliga pedagoger.
Nyckelpersonerna i Skurup har med stor entusiasm deltagit i träffarna och arbeta med
materialet. De har upplevt ett stöd från ledning och samordnare vilket har gjort deras uppdrag
lättare att utföra.

Utmaningar/framtid:
Samordnarna för projektet har för ledningsgruppen och förvaltningen presenterat vilka
möjligheter det finns att gå vidare med projektet. Det är dock så att Skurup har via ett annat
projekt fått pengar att arbeta med likande frågor på en bred bas och kommer därför inte att
arbeta vidare inom denna specifika satsning.

Tomelilla
Antal elever: ca.1350 exl. Tryde friskola c:a 130 elever
Antal kommunala skolor totalt: 6
Antal skolor som deltagit i satsningen: 5 (Kastanjeskolan valde att inte delta)
Tryde friskola erbjöds att delta på två av storföreläsningarna.
Lokal process:
Två samordnare till kompetenssatsningen utsågs av kommunens ÖKT-representant Ulla Winza –
det blev samordnaren för den centrala Elevhälsan, Anette Strid och Linda Svensson, som arbetar
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som pedagog i en särskild undervisningsgrupp och samordnar insatserna för eleverna i störst
svårigheter på Lindesborgsskolan.
Att valet föll på en pedagog från Lindesborgsskolan var ganska naturligt då all personal på skolan
deltagit i en kompetenssatsning för all personal våren 2015 och var lite steget före de andra
skolorna i kommunen. Tanken var att processen skulle starta hos den personal som står eleverna
närmast – en ”bottom up-process”.
Svårigheterna visade sig ganska snart, då rektorer ifrågasatte satsningen. Trots omfattande
information och enskilda besök ute på skolorna för att förklara syftet, valde en rektor att ställa
sig utanför.
Två av skolorna har valt att byta ut sina nyckelpersoner under pågående insatser.
Nyckelpersonerna har genomgående varit mycket nöjda med träffarna. De har uttryckt att de
känt sig utvalda, de har utbytt erfarenheter, diskuterat gemensamma upplevelser och
svårigheter. De har också framfört en önskan att under hösten få möjlighet att fortsätta träffas
som grupp för att kunna stödja varandra i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Personalen på skolorna har i stort sett varit mycket nöjda med föreläsningarna, framförallt att
det har varit en kompetenssatsning för all personal, inte bara i den egna kommunen, utan även
för grannkommunerna. Kompetenssatsningen har gjort avstånden kortare och sammanfört
skolorna i sydöstra Skåne.
För att få genomslag i en så här stor satsning är det av yttersta vikt att ha skolledningen med från
början. Vårt största misstag var att vi inte hade detta fullt ut. Satsningen ifrågasattes och det har
på vissa skolor varit svårt för nyckelpersonerna att få tid och möjlighet att genomföra
utbildningstillfällena. Trots detta har föreläsningarna bidragit till att öka förståelsen och vi
upplever att under våren har diskussionerna ute på skolorna kommit igång – avstamp har gjorts
och nu gäller det att fånga bollen.
Framgång:
Den största framgången i denna satsning har varit att ett gemensamt språk har skapats, en
ingång till diskussioner i bemötande av elever, men också en metod att hänvisa till. I vissa fall har
det inneburit en kullerbytta i förhållningssätt till elever. Skolor har berättat om ett förändrat sätt
att diskutera elever – plan-B-diskussioner. Någon skola har funderat på att en till två personer
ska ansvara för CPS-samtalen. ALSUP har efterfrågats i utredningssyfte och personal har framfört
en önskan att ha alla dokument från denna satsning lättillgängliga på intranätet.
Utmaningar/framtid:
Den stora utmaningen är att både ha is i magen och ta steget att utveckla CPS-samtalen. Vi är i
början av kompetenssatsningen och framstegen kan kanske inte fullt ut skönjas förrän om något
år. I Tomelilla kommun kommer det att börja en ny skolchef under hösten. Glädjande är att han
är från Ystads kommun, vilket kommer att vara gynnsamt i denna process eftersom han redan är
involverad. Någon långsiktig plan kan vi ännu inte presentera, men en träff med nyckelpersonerna är inplanerad under första delen av hösten, som ett avstamp inför fortsättningen.
Vi samordnare kommer också att öppna upp diskussionen i ledningsgruppen hur
kompetenssatsningen ”Barn gör rätt om de kan” kan utvecklas ytterligare i Tomelilla kommun.
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Vår önskan är att gemensamma föreläsningstillfällen, gärna ett/läsår fortsätter att genomföras
för personalen i skolorna i sydöstra Skåne.

Ystad
Antal elever: 2724 exl. fristående skolor
Samtliga grundskolor i Ystads kommun har deltagit i satsningen. Löderups skola F-6, Köpingebro
skola F-6, Backaskolan F-6, Bleke/Östra F-6, Norreport 7-9, Änga/Västervång F-9,
Edvinshem/Edvinshus F-6, Svarteskolan F-6, Sövestad skola F-6, Hedeskoga skola F-2,
Grundsärskolan F-9.
Fristående skolor Villa My friskola och Kunskapsskolan erbjöds att delta på föreläsningarna med
Karl Witting och Bo Heljskov Elvén. Villa My deltog.
Lokal process:
Tre samordnare till kompetenssatsningen utsågs från början av Barn- och elevhälsans chef och
kommunens utbildningschefer. Valet föll på en specialpedagog från Barn- och Elevhälsan med
som redan hade kunskap kring tankesättet samt två rektorer då vi i ett tidigt skede insåg vikten
av att förankra arbetet ute i verksamheterna.
Samordnarna startade upp planeringsarbetet tillsammans med representanter från övriga
kommuner. En tydlig tidsplan upprättades så att varje rektor på respektive skola
kunde planera in satsningen under läsåret 2015-2016.
En av de samordnande rektorerna fick avsäga sig uppdraget p g a av ökad arbetsbörda på egna
skolan men var med och la grunden för fortsatt arbete.
I tidsplanen ingick tre föreläsningar varav två var riktade till alla samt 4 träffar med nyckelpersonerna som skulle hålla i fortbildningen för samtliga pedagoger ute i verksamheterna.
Varje rektor fick ansvara för att avsätta tid till satsningen. Nyckelpersonerna, rektorer, Barn och
Elevhälsan, samt politiker deltog även på satsningens uppstart och avslutningskonferens. Ystads
kommuns samordnare ingick i ÖKT:s genomförandegrupp där övergripande planering
genomfördes. Ystads samordnare träffades vid ett flertal tillfällen för att detaljplanera,
strukturera, utvärdera och planera inför framtiden.
Framgång:
Det praktiska upplägget samt att satsningen riktades mot all personal ser vi som de främsta
framgångsfaktorerna. Även om vi är olika långt komna i har ett gemensamt språk och förståelse
skapats vilket bekräftas av enkäterna som utvärderat satsningen.
För att få genomslag i en så här stor satsning är det av yttersta vikt att ha skolledningen med
från början vilket Ystad hade. En viktig framgångsfaktor har varit att samordnare presenterat och
samordnat satsningen på de ledningsträffar där alla rektorer träffas.
En ytterligare framgångsfaktor har varit det mycket tydliga utbildningsmaterial som
specialpedagogerna från varje kommun i arbetsgruppen utarbetade. Nyckelpersonerna har
genomgående varit mycket nöjda med träffarna och materialet. Kompetenssatsningens hela
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upplägg upplevdes som mycket professionellt vilket medfört att nyckelpersoner varit trygga med
sitt uppdrag.
Även personalen på skolorna har i stort sett varit mycket nöjda med storföreläsningarna och
träffarna mellan föreläsningarna. Föreläsningarna har upplevt mycket givande med bra
föreläsare. Ämnet har berört alla och gett konkreta exempel.
Utmaningar/framtid:
Rektorer, nyckelpersoner och medarbetare ute i verksamheterna vill fortsätta att arbeta med
kompetenssatsningen.
I utvärderingen med nyckelpersonerna framgick att det finns önskemål att samma kompensation
ska ges till alla med centrala direktiv vilket i praktiken är svårt då varje rektor ansvarar över sin
organisation.
Ett annat önskemål var fortsatta nyckelpersonsträffar med samordnare som egen fortbildning.
Vidare känner nyckelpersonerna ibland att de haft för lite egen tid för att driva frågor kopplat till
kompetenssatsningen. Det har på vissa skolor upplevts svårt att hinna med att gå igenom
utbildningsmaterialet med övrig personal då olika skolor avsatt olika tid för att genomföra
satsningen. Det är därför viktigt att utbildningschefer och rektorer är med från början så antalet
fokusområden för en skola blir rimliga. Större föreläsningar som planeras dagtid bör hamna på
”a-dagar” för att så många som möjligt ska kunna delta.
Samordnare har diskuterat fortsättning med chef för Barn- och Elevhälsan och utbildningschef
hur kompetenssatsningen ”Barn gör rätt om de kan” kan utvecklas ytterligare i Ystads kommun.
Ett första utkast till femårsplan finns och ska färdigställas läsåret 2016-2017.
Vi ser gärna gemensamma föreläsningstillfällen för personal i skolorna i sydöstra Skåne. Ystads
samordnare har i enlighet med önskemål planerat en fortsättning som i nuläge sträcker sig ett
läsår fram (se nedan). Syftet är att fördjupa kunskap och hålla satsningen levande. Vi har valt att
behålla strukturen med den förändringen att en arbetsgrupp är utsedd bestående av fyra
personer från Barn- och Elevhälsan varav en samordnare ingår.
På första inspirationsdagen föreläste personer från Segevångskolan i Malmö. Nyckelpersoner och
rektorer vill gärna träffa dem igen för höra mer om hur de arbetar kring Ross W Greene’s
metoder.
För framtiden ska en 5-årsplan fastställas för att fortsätta implementeringen av resultaten av
kompetenssatsningen
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BUP Familjemottagning, Ystad
Familjemottagningen servar fem kommuner (Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Skurup, Sjöbo) med
behandling/Utredning av barn och ungdomar 0-18 år.
Lokal process:
Två representanter från BUP deltog i den genomförandegrupp med specialpedagoger och
rektorer från våra fem kommuners skolor som startade upp projektet 2015. BUPs roll skiljde sig
något från skolans då satsningens fokus var framförallt riktad till skolan. Dock informerades
personalgruppen och fick ta del av det material som fanns och gavs också möjlighet att delta på
de föreläsningar som Karl Witting och Bo Hejlskov-Elvén höll. Flertalet deltog också i Ross Greene
föreläsningen på Moriska i Malmö. Dessa väckte diskussioner i personalgruppen och
levandegjorde tänket om fokusering på eftersläpande förmågor och vägar att stegvis arbeta med
det.
Framgång:
BUP i ystad har sedan länge arbetet utifrån Ross W Greenes ACB-Modell i det direkta
behandlingsarbetet med familjer. Flera medarbetare har tidigare varit på utbildningar och
utbildningsdagar med Ross W Greene, och hans tankar har haft en central plats i det systemiska
arbetssätt som råder på BUP-Ystad. Framförallt i det Multifamiljeprojekt som sjösattes hösten
2009 där 5-7 familjer träffas tillsammans och en femveckorsperiod träffas 3 hela dagar i veckan
och arbetar med rollspel, alternativa problemlösningar och föräldrakraft för att skapa förändring
i familjesystemet.
Då BUP de senaste åren genomgått en föryngringsprocess med många nya medarbetare har
”Barn gör rätt projektet” gett värdefull ny kunskap och många har tagit del av herrarna Greene
och Heljskov-Elvéns böcker. Vilket lett till att flera medarbetare har börjat använda ALSUP i
enskilda patientkontakter och familjekontakter. Det har också blivit tydligt att det skett en stor
förändring i samarbetet med skolan utifrån färre remisser kring utredning avseende ADHDfrågeställning. Mer av gemensamt språk och synsätt har också märkts tydligt. Personalen på BUP
har också varit mycket nöjda med och inspirerade av föreläsningarna.
Utmaningar/Framtid
Ta vara på och fördjupa den samsyn och gemensamma språk som projektet bidragit till. Tänka
utifrån att förmågor saknas eller släpar efter. Och att insatser och metoder finns tillgängliga som
kan hitta lösningar och bromsa överdiagnosticering och övermedicinering. Fortsatt arbete med
att i samråd med skolan utveckla Ross W Greenes modell så att den blir en naturlig del i allt
arbete när det gäller bemötande och behandling av barn med svårigheter att hantera skola och
vardag.
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8. Har vi uppnått våra mål?
Målet med satsningen var att öka kompetens/färdigheter hos personal som möter och bemöter
barn/unga med problemskapande beteende.
Utifrån enkätundersökningarnas resultat anser vi att kompetenssatsningens mål uppnåtts. Även
samtliga deltagande verksamheter i kompetenssatsningen redogör i den egna analysen en ökad
kompetens och samsyn vad gäller barn med ett problemskapande beteende.

9. Framgångsfaktorer och utmaningar
Framgångsfaktorer


Att satsningen haft en god förankring hos ledning och förvaltning.



Ledningen avsätter tid till kompetensutveckling.



Behov av kompetensutveckling har efterfrågats av målgruppen.



Att arbetsgrupperna bestått av representanter från alla kommuner, där man delat med sig
av kunskap, erfarenheter och stöd till varandra.



Modellen med nyckelpersoner sprider och samlar in information och kunskap ut i
verksamheten och kan med fördel återanvändas i andra sammanhang.



Valet av Nyckelperson har betydelse för resultatet.



Då alla får tillgång till samma kunskap samtidigt främjas samarbete och samverkan.
Gemensamt språk/förståelse skapas både inom skolan och med samverkansparter
t ex BUP samt metod att hänvisa till.



Tydligt utbildningsmaterial, som även innefattar praktiska uppgifter.

Utmaningar


Att organisations- och verksamhetsledning tar ansvar för kompetenssatsningens
resultat/effekter och implementering av resultat efter avslutat projekt.



Prioriteringar av tid både av ledning och av medarbetaren själv.



Utbildning av nyanställda.



Involvera vårdnadshavare.



Vi kan också konstatera att man nått olika långt inom kommunerna beroende bland
annat på olika förutsättningar/styrning.
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10. Sammanfattning
Maj 2014 tillsatte samverkansforumet Övergripande konsultteamet (ÖKT) en arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram ett förslag till en kompetenssatsning för personal inom skolan/grundsärskolan, som möter barn i åldersgruppen 6 år och äldre. Man ville öka kompetens/färdigheter
hos personal som möter och bemöter barn/unga med problemskapande beteende.
Alla kommuner i sydöstra Skåne och Barn och Ungdomspsykiatriska mottagningen i Ystad utsåg
deltagare till ”Arbetsgruppen”, som leddes av en parsamordnare för ÖKT tillsammans med
utvecklingsledaren för sydöstra Skåne.
Arbetsgruppens förslag till plan bestod av tre delar:
1. Storföreläsningar
2. Lokala utbildningsaktiviteter
3. Enkätundersökning före och efter komptenssatsningen
I november 2014 beslutade ÖKT att lämnat förslag skulle genomföras och en grupp
”Genomförandegruppen” bildades, med uppdrag att genomföra kompetensutvecklingsplanen.

Målgrupp för kompetenssatsningen var personal i förskoleklass – åk 9 inom grundskola och
grundsärskola i de fem sydöstra kommunerna. Totalt omfattades drygt 1250 medarbetare.
Målet med satsningen var att öka kompetens/färdigheter hos personal som möter och bemöter
barn/unga med problemskapande beteende, problemlösningsmetoder.
Föreläsningarna och uppgifterna avsåg att ge deltagarna motivation till alternativt agerande i
mötet/bemötandet av barn med ett problemskapande beteende och presentera
problemlösningsmetoder.
Sammanlagt 3 Storföresläsningar genomfördes med rubrikerna:
- Storföreläsning 1, ”Problemlösning i samförstånd (CPS) tolkat till den svenska skolan”
Föreläsare leg lärare, Karl Witting
- Storföreläsning 2,

“Collaborative & Proactive Solutions. Understanding and Helping Students
with Social, Emotional, and Behavioral Challenges”
Föreläsare PhD, Ross W Greene

- Storföreläsning 3, ”Hantering av problemskapande beteende i skolan ”
Föreläsare leg psykolog, Bo Hejlskov Elvén
Föreläsning1 och 3 upprepades/genomfördes 6 gånger för att all skolpersonal skulle kunna delta.
Föreläsning 2, som genomfördes en gång och filmades
För att nå ut i skolorna utsågs ett antal ”Nyckelpersoner” i var kommun med uppdrag att leda
utvecklingsarbetet inom sin respektive skola. Bland deras uppgifter var att tillsammans med sin
grupp omsätta föreläsningarnas teorier till praktik.
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För att undersöka om skolpersonalen bedömde att deras kunskap/kompetens hade förändrats
efter utbildningssatsningen så genomfördes en enkät före och efter kompetensatsningen.
Utifrån enkätundersökningarnas resultat anser vi att kompetenssatsningens mål uppnåtts. Även
samtliga deltagande verksamheter i kompetenssatsningen redogör i den egna analysen en ökad
kompetens och samsyn vad gäller barn med ett problemskapande beteende.

12. Reflektioner från oss, samordnare av kompetenssatsningen
Genom den samverkan vi har i vårt Övergripande Konsultteam (ÖKT) har vi gemensamt kunnat
identifiera behov och önskemål av kompetensutveckling, hos skolans personal, i alla våra
kommuner.
Ledningens tydlighet avseende syfte, uppdrag och förväntade mål har stor betydelse för
arbetsprocessen. Förankring på alla nivåer är nödvändigt. Vi kan se att styrning och ledning har
betydelse för utfallet av satsningen.
En kompetenssatsning som går ut brett till alla medarbetare ger större möjlighet att driva
läroprocessen framåt, även efter satsningen. Det blir många/flera som driver läroprocessen
vidare. Vi konstaterar att utökad kunskap leder till ökat behov av att lära sig mer.
Tillämpning av ”Nyckelpersons-modellen” skapar god förankring och spridning/kommunikation
till skolans personal. Denna modell och struktur kan med fördel användas vid annan
kompetenshöjning.
Då detta varit en bred och stor kompetenssatsning har vi verkligen sett en stor fördel av att det
genomförts i vår samverkansorganisation, där alla fem kommuner tillsammans med BUP kunnat
utbyta erfarenheter och dela med sig av sin kompetens till varandra. 1+1= 3 (synergieffekt)
Personalens fantastiska respons har varit mycket betydelsefulla för genomförandet av detta
arbete.
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13. Bilagor
Deltagare i arbets- och genomförandegrupp
Utbildningsupplägg
Tidslinje, aktivitetsplanering
Inbjudan uppstarts- och Uppföljningskonferens
Inbjudan storföreläsningar
Informationsblad till föräldrar/vårdnadshavare
Referensmaterial
Enkätfrågorna
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Deltagare, Arbetsgrupp

Deltagare, Genomförandegrupp

Från Skurup:
Angela Dosa-Zitko central spec. pedagog
Fredrika Wiklund kurator/skolsocionom
åk 7-9

Från Skurup:
Angela Dosa-Zitko, specialpedagog
Fredrika Wiklund, kurator/skolsocionom

Från Sjöbo:
Ingela Mårtensson, rektor
Camilla Persson, enhetschef, Råd- och
stödenheten
Från Simrishamn:
Marie Kjellman-Levin, spec ped. FS
Från Tomelilla:
Ulla Winza, enhetschef, Balder
Anette Strid, spec. pedagog Resursenheten
Samordnare/ledare av gruppen
Ingrid Leander-Pehrson, BUP
Micael von Wowern, utvecklingsledare
sydöstra Skåne

Från Sjöbo:
Camilla Persson, enhetschef, Råd- och
stödenheten
Petra Roth, rektor
Birte Nilsson, elevstödssamordnare
Från Simrishamn:
Helene Holmberg, verksamhetsledare
elevhälsan
Katrin Österberg, rektor
Från Tomelilla:
Anette Strid, specialpedagog
Linda Svensson, lärare
Ystad:
Kristina Josbrant, rektor
Christine Ekelund, specialpedagog
BUP:
Bernt Östlund, kurator
Kristina Johansson, kurator
Samordnare/ledare av gruppen
Ingrid Leander-Pehrson, BUP
Micael von Wowern, utvecklingsledare
sydöstra Skåne

Utbildningsupplägg
Utbildningstillfälle 1: ”Barn gör rätt om de kan”
(utbildningstillfälle 1 hölls innan Karl Wittings föreläsning)






Syfte och organisation kring hela projektet
Film: ”Kids do well if the can”, (Ross W Greenes hemsida)
Film: “Solve Problems Collaboratively & Proactively”, (Ross W Greenes hemsida)
Genomgång samt diskussion kring plan A, B och C
Artikel: ”Vad är Collaborative & Proactive Solutions (CPS)”, Helene Tranquist, Pedagogiskt
perspektiv

Utbildningstillfälle 2: ”ALSUP – Assessment of lagging skills and unsolved problems”
(utbildningstillfälle 2 hölls innan Ross Greenes föreläsning och Bo
Hejslskolv Elvéns föreläsning)






Genomgång, diskussion samt övning kring ALSUP
Text: ”Tänk dig…”, Sjölund och Henriksson, Skolkompassen
Film: ” Check Your Lenses”, (Ross W Greenes hemsida)
Filmklipp med Bo Hejlskov Elvén, (youtube.com)
Artikel: ”Hantering av problemskapande beteende”, Hejlskov Jörgensson, Veje och Stolt,
PsykologCompagniet, Köpenhamn

Utbildningstillfälle 3: ”Lågaffektivt bemötande”
(utbildningstillfälle 3 hölls efter Bo Hejlskov Elvéns föreläsning)







Diskussion kring Bo Hejlskov Elvéns föreläsning
Genomgång av affektutbrottsmodellen och dess olika faser
Filmer ”att förstå barns vredesutbrott” del 1 och 2 (bergbompsykolog.se)
Genomgång samt diskussion av lågaffektivt bemötande
Uppgift kring att hitta avledningar
Kartläggningsmaterial/arbetsblad (bergbompsykolog.se)

Utbildningstillfälle 4: ”CPS- Collaborative & Proactive Solutions”
(utbildningstillfälle 4 hölls efter Ross Greenes föreläsning)







Genomgång av Plan B (Empati, definition och inbjudan)
Film ”Solve problems Collaboratively & Proactively del 3” (Ross Greenes hemsida)
Rollspel med elevkort för att träna empatisteget
Film ” Solve problems Collaboratively & Proactively del 4” (Ross Greenes hemsida)
Film “Solving problems collaborative” exempel från Morse Street School (Ross Greeenes
hemsida)
Arbetsmaterial Plan B snabbguide

Inbjudningarna till de tre storföreläsningarna

Informationsblad till vårdnadshavare

BARN GÖR RÄTT OM DE KAN
Bakgrund
”Barn gör rätt om de kan” är namnet på en kompetenssatsning i sydöstra Skånes kommuner
(Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad, Tomelilla) samt BUP (Barn- & Ungdomspsykiatrin i Region
Skåne). Satsningen påbörjades i maj 2015 och kommer att pågå som ett första steg fram till
sommaren 2016.
Målet med satsningen
Alla som arbetar i skolan ska bli bättre på att möta och bemöta elever med problemskapande
beteende.
Målgruppen
All skolpersonal från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan samt årskurs 1 – 9 i grundsärskolan.
Om du som vårdnadshavare vill veta mer:
I detta klipp berättar psykologen Ross W Greene om sin filosofi ”Kids do well if they can”:
http://www.livesinthebalance.org/step-one-first-video
Här är två filmer (del 1 & 2) där en psykolog förklarar hur man kan förstå barns vredesutbrott
utifrån Bo Hejlskov Elvéns tankar:
http://bergbompsykolog.se/material.html
Litteratur:

”Barn som bråkar”
av Bo Hejlskov Elvén &
Tina Wiman

”Explosiva barn”
av Ross W Greene

Referensmaterial

Författare: Bo Hejlskov Elvén
Utgivningsår: 2014
ISBN 9127139476

Författare: Ross W Greene
Utgivningsår: 2016
ISBN: 9789144109701

Artiklar
Vad är Collaborative & Proactive Solutions (CPS)?
Författare: Helene Tranquist
http://media.pedagogisktperspektiv.se/2014/09/artikel_12_vad_ar_collaborative_and_proactive
_solutions.pdf
Hantering av problemskapande beteende
Författare: Leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt,
PsykologCompagniet, Köpenhamn
http://www.hejlskov.se/HanteringAvProblemskapandeBeteende.pdf
ALSUP formulär (Assessment of lagging skills & unsolved) inkl Guide
http://www.livesinthebalance.org/sites/default/files/LIB%20Forms%20Swedish%20FINAL%2008
1616%20FILLABLE.pdf
Hemsidor
http://www.livesinthebalance.org/
http://www.hejlskov.se/
http://bergbompsykolog.se/material.html

Enkäter

I maj 2014 beslutade samverkansforumet Övergripande Konsultteam (ÖKT) att ta fram ett förslag
till en kompetenssatsning för personal inom förskoleklass och skolan/grundsärskolan, som möter
barn i åldersgruppen 6 år och äldre.
Målet med satsningen var att öka kompetens/färdigheter hos personal som möter och bemöter
barn/unga med problemskapande beteende, problemlösningsmetoder.
Förslaget bestod av tre delar:
1. Storföreläsningar
2. Lokala utbildningsaktiviteter
3. Enkätundersökning före och efter komptenssatsningen
Totalt omfattades drygt 1250 medarbetare av denna kompetenssatsning.
Enkätundersökningarnas resultat visar att kompetenssatsningens mål uppnåtts.
Även samtliga deltagande verksamheter i kompetenssatsningen redogör i den egna analysen en
ökad kompetens och samsyn vad gäller barn med ett problemskapande beteende.

