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En gemensam process som finansieras av Region Kronoberg och länets åtta
kommuner.

Vad är vad i Barnens bästa gäller?

Ibland kan de begrepp som används i processen vara lätta att
blanda ihop. Här följer ett förtydligande så att vi alla har samma
förförståelse:
Barnens bästa gäller! i Kronoberg är namnet på hela den stora
länsgemensamma process vi jobbar i. Begreppet omfattar allt
från planering, processledning, grupper och möten, framtagande
av material, opinionsbildning, följeforskning, omvärldsbevakning,
utbildning med mera.
I Barnens bästa gäller! i Kronoberg tar vi fram arbetssättet:
arbetsmodellen Kronobarnsmodellen. Modellen innebär
främjande och förebyggande insatser i hela länet. När vi ska
samverka kring ett barn behövs det snabba vägar och ett
gemensamt strukturerat arbetssätt med gemensamma verktyg,
som till exempel praxismodellen och barnets plan.
Praxismodellen förklarar hur verksamheter ska jobba när det
finns en oro kring ett barn. Barnets plan är ett verktyg som
Barnensbästa-hjulet, en del av praxismodellen.
sammanställer samverkan, vem som gör vad, när och så vidare.
Det handlar alltså om en process (Barnens bästa gäller! i Kronoberg) som ska ta fram ett arbetssätt
(Kronobarnsmodellen) där vi har vissa gemensamma verktyg (exempelvis praxismodell, och barnets plan).

Test av modell, ansvar och planer i höst

I höst är det dags att testa praxismodellen, barnets plan och funktionen barnensbästa-ansvarig i skarpt läge. Alla åtta
kommuner, hälso- och sjukvården (mödravården, barnhälsovården, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin samt
barn- och familjehälsan), polisen och i något fall idéburen sektor, deltar. Spridningen i olika åldrar och verksamheter
är stor: från det ofödda barnet till förskola, skola, särskola och övergång högstadium till gymnasium.
Testerna sker i september-november 2020. De är förhållandevis korta för att undersöka hur praxismodell, barnets
plan och barnensbästa-ansvarig fungerar, så vi kan göra justeringar innan nästa steg. Vi får nu även en möjlighet att
lyssna på de barn, vårdnadshavare och professionella som är med i testerna och kan ta till vara på deras synpunkter,
tankar och idéer. Vi återkommer med kontinuerliga rapporter om hur arbetet framskrider!

Det främjande och förebyggande arbetet kan börja redan nu!
På kommunalt forum den 12 juni presenterades Barnens bästa gäller! i
Kronoberg: processen, definitioner och testerna för deltagarna.
Processledarna betonade att den största delen är kvar – även om vi har
kommit långt. Fortfarande återstår att få till ett förebyggande och främjande
arbete i alla verksamheter som möter barn och unga. Genom strukturerad
samverkan och tidiga insatser tjänas tid, lidande och pengar. Den allra största
vinsten finns i att så många barn som möjligt inte behöver något extrastöd
eller extra insatser från samhällets olika aktörer.
Deltagarna i kommunalt forum var även fortsatt positiva till arbetet
och uttryckte att det främjande och förebyggande arbetet behöver
man inte vänta med – det kan starta nu, säger Erika Lagergren,
processledare.

Digital plattform diskuteras med
tvärgrupp barn

I Barnens bästa gäller! i Kronoberg ska dokumentation
göras, främst genom barnets plan. Flera aktörer är
delaktiga och det behövs en gemensam digital plattform
för dokumentation som alla har tillgång till, även barn,
unga och vårdnadshavare. Det är många aspekter att ta
hänsyn till som juridik, behörighet och tid. Vid senaste
styrgruppsmötet i juni togs beslut om att Region
Kronoberg och Växjö kommun jobbar vidare med
frågan. Flera kompetenser ska involveras och en
behovsanalys ska diskuteras i tvärgrupp barn.

Kontakt

Barns och ungas delaktighet i
processen

I processen har det flera gånger diskuterats hur barn
och unga kan få inflytande och delaktighet i processen.
En del har gjorts men i höst systematiseras arbetet. Det
sker dels i testerna och dels genom en grupp av
medarbetare som har ett länsgemensamt uppdrag att
ta till vara idéer och tankar från barn och unga.
Medarbetarna ska delta i en tvådagarsutbildning i
tjänstedesign, ett sätt att samla in kunskap och
erfarenhet från medborgare. Flera i gruppen har också
deltagit i Bris utbildning Expert Barn. Förhoppningen är
att utvidga arbetet med barns- och ungas delaktighet
och inflytande i varje enskild verksamhet. Utifrån de
tankar vi får från barn och unga ska även
vårdnadshavarna involveras.

All information om Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns på http://www.regionkronoberg.se/barnensbastagaller >>
För att kontakta Barnens bästa gäller – i Kronoberg, använd gärna e-postadressen:
barnensbastagaller@kronoberg.se >>
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