Nyhetsbrev september 2020

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

Välkommen till ett digitalt erfarenhetsutbyte den 17 september

Tema: Dialog om planering och införande. Vi samtalar om hur testerna bidrar till den interna och länsgemensamma
utvecklingen.
Målgrupp: Engagerade personer i alla verksamheter, organisationer och andra berörda aktörer som är med eller
kommer att ingå i genomförandet av Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Ta chansen och var med i ett länsgemensamt erfarenhetsutbyte som bidrar till
utvecklingsarbete och stödjer införandet av Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Seminariet
leds av forskarna Tony Andersson och Ann-Christin Andersson och är det första av flera som
ska stötta införandet.
- Det här blir en länsgemensam mötesplats mellan representanter från verksamheter,
organisationer och andra aktörer, för erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande. Vi
önskar en bredd av deltagare, nära verksamheten, nyckelpersoner och chefer, säger Gunnel
Gustafsson, processledare.
Mejla barnensbastagaller@kronoberg.se för att få länk till deltagande.

Nu testas de nya arbetssätten

Nu testas praxismodellen, samverkansdokumentet barnets plan och funktionen barnensbästa-ansvarig*. Testerna
pågår den 1 september till den 30 november och görs i liten skala i samtliga åtta kommuner och i delar av hälso- och
sjukvården.
- Även om materialen och funktionen jobbats fram av ett stort antal professionella behöver vi se hur de fungerar
innan vi testar i större skala. Vi tror att vi kommer att lära oss mycket, både kring materialen och funktionen
barnensbästa-ansvarig. Kommuner och verksamheter kan också se hur de behöver arbeta framåt för att förverkliga
Barnens bästa gäller! i Kronoberg, säger Erika Lagergren, processledare.
Processledningen följer testerna nära och de utvärderas kontinuerligt av forskare. Det är fritt fram för dem som vill
att själva testa materialet som ligger på hemsidan >>
* Barnensbästa-ansvarig = nyckelpersonen som är ansvarig för att ta emot vad som uppmärksammats kring ett barns
välbefinnande, analysera situationen och initiera samverkan när det behövs.

Ny hemsida om Barnens bästa gäller i Kronoberg

Nu är den nya hemsidan i skarpt läge: www.kronoberg.se/barnensbastagaller. Hemsidan är den främsta
informationskanalen om Barnens bästa gäller! i Kronoberg för både allmänhet och profession. Där finns aktuellt
material att använda i tester och i processen som helhet, historik, nyhetsbrev, mötesanteckningar med mera. Vi
satsar på en levande sida. Vill du dela med dig av något eller har synpunkter? Hör av dig till
barnensbastagaller@kronoberg.se >>

Ny kunskapsöversikt:

Barnets egen röst är tydligare i Barnets plan än i SIP

Processens samarbetspartners på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet skapar lättillgängliga
kortversioner av de forskningsrapporter som tas fram efterhand. Den första handlar om samordnad planering. I
kortversionen finns anvisningar för den som vill ha den fullständiga rapporten.
Till kunskapsöversikten >>

Handlingsplan och tester på styrgruppsmöte

4 september träffades styrgruppen för att fatta beslut om processen i höst. Handlingsplanen justerades, testerna
diskuterades och hemsidan presenterades. Nästa styrgruppsmöte är den 6 november.

Senaste nytt från tvärgruppen
barn och unga

Processen ett gott exempel
nationellt

Tvärgruppen hade sitt första möte för hösten den 21
augusti. Gruppen fortsätter att ha digitala möten
vilket fungerar bra. Tvärgruppen informerades om
testerna som påbörjas den 1 september av Barnens
bästa gäller i Kronoberg och de fick möjlighet att ge
synpunkter på den handledning som tagits fram.
Tvärgruppen ska nu arbeta med information: Hur ska
informationen se ut? Vilka ska informeras och på
vilket sätt?

Den 20 augusti var Barnens bästa gäller! i Kronoberg
med i SKR:s seminarium under KOMMEK, Sveriges
största konferens för ekonomer och politiker i
kommuner och regioner. Konferensen var digital men
väldigt välbesökt.

Kontakt

- Vi var med som ett av två goda exempel på
förbättringsarbeten under rubriken; Hälsa som
strategi – hur satsa i en tuff ekonomisk tid? Vi
beskrev processen och framhöll vikten av att arbeta
med våra budgetar på ett annat sätt än idag. Det är
svårt att arbeta över verksamhetsgränserna på ett
hållbart sätt, hur bra och nödvändigt det än är, om
budgetarna fortsätter vara kopplade till enskilda
verksamheter. Det var en synpunkt som delades av
övriga seminariedeltagare, säger Erika Lagergren,
processledare.

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

www.regionkronoberg.se

