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Mobila Skolteamet
- med fokus på ökad skolnärvaro
Mobila Skolteamet sorterar under den centrala Elevhälsan i Vänersborgs
kommun. Teamet arbetar tvärprofessionellt, pedagoger och
socialpedagoger, samt har ett nära samarbete med grundskolornas lärare,
rektorer och dess lokala elevhälsogrupper.
Arbete sker på olika plan. Dels på ett mer övergripande plan som gäller
kommunens grundskola i sin helhet. Arbetet kan också vara riktat mot en
hel skola eller klass som har särskilda problem gällande skolnärvaro. Den
tredje möjligheten är att den enskilda eleven får insatser från
någon/några personer i teamet. Insatsen sker alltid tillsammans med
hemskolan.
Mobila Skolteamets syfte är att öka skolnärvaron för elever i år 1-9. Målet
är att alla elever ska nå skolans kunskapskrav. Tanken är att genom tidiga
insatser förebygga att elever med stor skolfrånvaro utvecklar psykisk
ohälsa, kriminalitet, missbruk och annan psykosocial problematik.
Forskning visar att skolan är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för
att minska risken att hamna i ett utanförskap i samhället.
Teamet arbetar med grupper, både förebyggande och där det finns en
befintlig oro. Arbetet kan ske i gruppen eller som stöttning till
pedagogerna.
Teamet ansvarar också för ett övergripande arbete i kommunen och
använder sig av kommunens befintliga frånvarorapporteringssystem. I
skolans direkta arbete med en elev som har problematisk skolfrånvaro
finns det möjlighet att ansöka om insats från det Mobila Skolteamet om
skolan inte lyckats med andra åtgärder. Oavsett om frånvaron är giltig
eller ogiltig är det viktigt att eleven får möjlighet till den undervisning den
har rätt till.

Teamet arbetar utifrån ett elevperspektiv med kunskapsfokus,
föräldrasamverkan, rutiner och tydlig ansvarsfördelning. Samverkan med
andra aktörer, t.ex. Socialtjänst, BUP och Barn- och
ungdomshabiliteringen sker vid behov.

Förfrågan om insats från Mobila Skolteamet görs av rektor till
elevhälsochef Lena Ericsson.

