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Arbetet i de sociala teamen 

Satsningen att ha en social- och en specialpedagog kopplad till varje förskola i Vara Kommun 

började ta sin form under försommaren 2014. Då startade en ännu pågående process kring vad 

en tidig insats kan vara och hur arbetsformen kan se ut.                                                       

I texten kommer vårdnadshavare benämnas som föräldrar. När begreppet Sociala teamet 

används, innefattar det en socialpedagog och en specialpedagog. Genomgående i texten namnges 

avdelningspersonal på förskolorna som pedagoger.  

 
Arbetsgången kring ett uppdrag 
Ett uppdrag kan komma via pedagogerna på förskolan, som skickar en ansökan om behov av det 

Sociala teamets insatser. Här skriver avdelningen ner funderingar och frågeställningar de har kring 

något som berör en barngrupp eller arbetslaget. På blanketten redogörs vilka anpassningar de 

själva gjort. Pedagogerna besitter en kompetens och erfarenhet som Sociala teamet vill att de ska 

ha nyttjat innan ytterligare insatser vidtas. På så sätt bekräftar vi arbetslagets egna styrkor och 

förmågor. 

Nästa steg är att förskolechef, tillsammans med Sociala teamet diskuterar hur insatserna ska ske. 

Det är vanligt att man startar upp med en observation. Kontakt tas med föräldrarna för att 

informera om att special/socialpedagog kommer att besöka avdelningen. Under observation kan 

olika betydelsefulla faktorer kartläggas, till exempel barnets styrkor, barngruppen, pedagogernas 

bemötande, miljön, dagens struktur. Observationerna återkopplas till arbetslaget som gemensamt 

reflekterar kring fortsatta åtgärder. I samband med detta bokas ett möte med vårdnadshavare, 

ansvarig pedagog och special/socialpedagog för att gemensamt hitta framgångsrika metoder.  

 
Föräldrastöd 
En del som är unik är det utökade stödet familjerna kan erbjudas i form av föräldrastöd. 

Föräldrastöd kan se olika ut utifrån vilka behov familjen har. Det kan exempelvis vara familjer 

som möts av olika svårigheter i vardagen som de inte vet hur de ska hantera. Pedagogerna kan ses 

som ett språkrör mellan familj och socialpedagog i de första stegen inför ett eventuellt 

föräldrastöd. Vid ett föräldrastöd kan socialpedagogen i dialog med föräldrarna reflektera kring 

situationen i familjen och tillsammans hitta strategier och verktyg som får deras vardag att 

fungera, exempelvis genom att sätta gränser och skapa rutiner. I andra familjer kan det handla om 

att trygga och stärka föräldrarna i sitt föräldraskap.  
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Något föräldrastöd stannar vid en enstaka träff, medan andra familjer träffas regelbundet under 

en längre period. Det kan vara så att socialpedagogen inte kan ge det stöd familjen behöver, utan 

får lotsa dem vidare. Socialpedagogen kan även fylla en förmedlande funktion i kontakten mellan 

olika instanser, samt vara ett stöd i att hitta och tillsammans fylla i blanketter. Föräldrastöd kan 

handla om råd- och stödsamtal, men kan även leda till direkt handledning i hemmet. Styrkan i att 

möta barn och föräldrar i deras vardag är att se helheten i den direkta situationen. Ibland kan man 

hitta strategier som man arbetar med parallellt i hemmet och på förskolan.  

 

Stöd till pedagogerna 
En viktig del i vårt arbete sker tillsammans med pedagogerna. Det finns olika forum för detta, 

handledning eller reflektionssamtal. De kan se olika ut beroende på frågeställningen. Dessa 

samtalstillfällen kan ske gemensamt social- och specialpedagog, eller var och en för sig. Oftast 

sker dessa samtal på pedagogernas planeringstid eller på personalmöten. Samtalen kan innehålla 

specifika frågor från pedagogerna som diskuteras för att komma fram till ett arbets- eller 

förhållningssätt. Pedagogerna lyfter funderingar med oss om vi anser att våra insatser behövs. Vi 

gör även tätare uppföljningar så att arbetet med insatserna fortskrider. Många arbetslag uttrycker 

ett behov av att få reflektera över sin verksamhet. Det är viktigt att de får bekräftelse och 

stöttning i den kompetens de besitter.   

 

Samverkan 
Sociala teamen samverkar bland annat med BVC, Logopedmottagningen, Habiliteringen och 

BUP. Samverkan sker även mellan Sociala teamen och skolans Elevhälsa bland annat inför 

övergång till förskoleklass.  

 
Styrkor med Tidiga insatser  
En styrka är att vara fler professioner som kan stödja och ansvara för ett mindre antal förskolor. 

Alla insatser blir inte ett specifikt ärende utan kan stanna vid råd och stöd. Närheten att finnas i 

verksamheten gör att en del frågor från pedagogerna och vårdnadshavare kan bemötas direkt på 

plats. 

Sociala teamen har fått en möjlighet att vara med, påverka och bidra till förskolans 

verksamhetsutveckling, bland annat kring dokumentationen, gruppdynamik och bemötande och 

förhållningssätt. Satsningen ”Tidiga insatser” har möjliggjort att det har påbörjats en process, en 

gemensam resa med ett tydligt förebyggande syfte.  

 

 


