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Bakgrund till satsningen ”Tidiga insatser” i förskola 

Det finns en tidsresa med olika former av satsningar fram till idag. Vägen är ju aldrig spikrak. 
Irene Nelander har varit verksam i Vara kommun i 25 år och följt utveckling och händelser. Irene 

har arbetat ca 10 år som skolkurator och 15 år som elevhälschef.  
- Även om målet varit detsamma har vi testat olika vägar för att nå dit och tror faktiskt att vi är 
framme nu. 

 

Satsningar som har lett oss fram till där vi är idag 

Resursskola 

2003 startades en Resursskola. Det var en gemensam satsning mellan Bildningsförvaltningens 

elevhälsan och Socialförvaltningens IFO-verksamhet. Den finansierades av lika stora delar 
befintliga medel från vardera förvaltning, inga extra tillsatta medel.  Placeringen var under 
elevhälsan, elevhälsochef och IFO-chef hade dock ett gemensamt ansvar för verksamheten. 

Den var riktad till en grupp på 5-6 elever som var aktuella både inom skola och socialtjänst, men 

som vi trots många insatser från båda håll inte tidigare lyckats hjälpa. Två lärare och två 
resurspersoner arbetade i gruppen. Personaltätheten gjorde det möjligt till individuell hjälp till 
varje elev och även mycket samarbete och stöd till familjerna. 

Huvudmålet och syftet var att stötta eleven och familjen på ett sådant sätt att eleven fick verktyg 
och strategier för att komma tillbaka till skolan. När verksamheten efter några år utvärderades 

framkom att syftes inte uppfyllde. Eleverna kom inte tillbaka till skolan i den utsträckningen som 
det var tänkt. Verksamheten var för bra och trygg både för eleverna och föräldrarna men ingen av 
dem jobbade för att eleverna skulle tillbaka till den ordinarie skolverksamheten. Tröskeln blev 

högre och högre. Slutsatsen var att verksamheten skapade segregation snarare än inkludering för 
berörda elever. 

 

IRMA Familjestöd 

2009 startade en annan verksamhet inom samma område vid namn IRMA Familjestöd. Likt 

Resursskolan var det Bildnings- och Socialförvaltning som var delaktiga i satsningen. Den 
finansierades helt av lika stora delar befintliga medel från vardera förvaltningen. Det som var nytt  
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här var att fokus låg på att samverka inte bara mellan IFO och skola utan även med hemmen. 
Verksamheten var placerad under Skolans elevhälsa.  

Tanken vid start var att det teoretiskt sett borde fungera strålande eftersom förutsättningarna på 
många sätt var bra. Lokalen var kanonfin, lätt tillgänglig lokal, centralt placerad vid torget i Vara 
tätort. Personalen/de olika professionerna kom både från IFO-verksamhet och från 

skolverksamhet. 

Syftet och det övergripande målet med satsningen/verksamheten var att fler elever skulle gå ur 

skolan med godkända betyg och antalet placeringar i andra kommuner skulle minska. Vidare var 
också målet att inget problem skulle vara för litet eller för stort för verksamheten, verksamheten 

skulle var anpassad efter verkligheten. Alla föräldrar skulle känna sig välkomna och väl bemötta. 
Fokus skulle inte enbart omfatta social problematik utan även föräldrar med vardagliga frågor 
kring sina barn skulle känna sig lika välkomna. Uppdragen kunde komma från IFO, skolan eller 

från föräldrarna själva. 

Verksamheten bedrevs i tre år sedan lades den ner främst utifrån två huvudorsaker. När 

verksamheten startades gjorde den det inom befintliga medel, vilket innebar att cirka fem 
elevassistenter försvann från skolorna. Allt eftersom tiden gick utvecklades IRMA alltmer till en 

IFO-verksamhet eftersom det kom många akuta ansökningar därifrån som prioriterade sig själva. 
Detta gjorde att skolorna hade kvar problemen, men det fanns inget stöd att få i form av 
elevassistenter som tidigare. Det andra var att på grund av att vi är en liten kommun spred det sig 

efter ett tag att IRMA arbetade för IFO, det hjälpte inte att det organisatoriskt låg under 
elevhälsan. Detta medförde att det ibland var svårt för skolorna att motivera en kontakt med 
IRMA. I utvärdering av verksamheten sammanfattades det att IRMA utvecklades till en IFO 

verksamhet, detta var både elevhälsochef och IFO-chefen överens om.  

 

Tidiga insatser i förskola 
Den nuvarande satsningen startade med utgångspunkt i tidigare arbete och utvärderingar som 

visat på hur viktigt det är att arbeta med helheten, både barn och familjer. I kommunen har det  i 
alla år talats om hur viktigt det är att komma in tidigt, redan i förskolan, med hjälp och stöd. En 
grupp tjänstemän, förvaltningschefer, IFO-chef, elevhälsochef, MAS och ekonom, gick en 

socioekonomisk utbildning med detta fokus som grund. Även politiker och kommunledning var 
delaktiga i ett inledningsskede vilket medförde att utbildningen var väl förankrad. Förslaget, som 
sedan togs politiskt av KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, innebar en satsning på 

nyanställning av socialpedagoger och specialpedagoger inom tre förskoleområden. En 
socialpedagog och en specialpedagog i varje område. Strukturen i arbetet skulle utgå från  
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elevhälsans tidigare upplägg med teamarbete. En socialpedagog och en specialpedagog utgör ett 

”socialt team”, totalt finns det tre sådana team. Det unika är specialpedagogernas roll och 
arbetssätt som inte tidigare varit en del av den pedagogiska verksamheten. Men det är också så att 
specialpedagogernas tillgänglighet har ökat markant i och med att fler har anställts och knutits till 

bestämda verksamheter.  

Framgångsfaktorerna i denna satsning är att vi utgår från förskolan som blir ett nav i satsningen. 

Professionerna i de ”sociala teamen” blir därför en naturlig del i verksamheten, lätt tillgängliga för 
föräldrarna. Samtidigt finns det möjlighet för de sociala teamen att även handleda och stötta barn 

och personal i verksamheten. Vi har tillfört externa medel vilket betyder att inget annat har 
behövts prioriteras bort. Mycket viktigt eftersom det finns behov i alla åldrar. 

 

 

 


