Bildningsförvaltningen Danderyds kommun

Bilagan innehåller Bildningsförvaltningens genomförda aktiviteter med koppling till
målområden i Barn- och ungdomsstrategin. Aktiviteterna är en del i kommunens arbete för att
uppfylla Danderyds vision. En prioritet med aktivitetslistan är att förvaltningarna ska arbeta
mer strategiskt och förvaltningsöverskridande med frågor som rör barn och unga.
Danderyds vision - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar
stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Målområde - Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds
kommun.

Aktivitetslista: Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i
Danderyds kommun

-

Föräldraskolan – Arbetsgrupp B har tillsammans med polis och 6 kommuner är ett
material som tagits fram av polisen för att göra vuxna uppmärksamma på ungas
drogbruk. Materialet ska filmas, klippas och livesändas i 5-8 delar. Föreläsare är
Stefan Dahlgren kommunpolis i Vallentuna kommun.
Föräldraskolan innehåller 11 delar:
1. Upptäcka missbruk
2. Drogslang
3. Narkotika i skolan
4. Tramadol
5. Xanor
6. Tillbehör

Målområde B,D

7. Amfetamin
8. Cannabis
9. Alkohol
10. Ecstasy
11. Heroin

Bildningsförvaltningen Danderyds kommun

-

Föräldrar lyssnar – Ungt fokus och Arbetsgrupp A,B,C har tagit fram ett föräldrabrev som ska
skickas till alla föräldrar med barn i Danderyds kommuns skolor (mellanstadiet –gymnasiet)
Syftet med detta brev är att skapa en möjlighet att sitta ner tillsammans och samtala kring frågor
som berör Danderyds ungdomar. I brevet får föräldrarna en sammanfattning med länkar till filmer
ifrån Danderyd Lyssnar samt en sammanfattning av ungdomslägret i Danderyds kommun utifrån
Stockholmsenkäten. Målområde A,B,C,D

-

Bildningsförvaltningen har ansökt om medel från socialkontoret för suicidpreventivt arbete och
har under hösten genomfört fyra riktade verksamheter.
1. Instruktörsutbildning för personal med fokus på att fånga upp och leda gymverksamhet och
gruppverksamhet riktad mot ungdomar som är stillasittande eller inte sin nisch i föreningslivet.
2. Integration av nyanlända ungdomar i kommunens föreningsliv, ungdomsverksamhet och
civilsamhälle.
3. Gymträning, utbildning i kost och hälsa för ungdomar med funktionsvariation – Ungdomarna på
Fritidsträffen får tillsammans med en gyminstruktör ta fram motorikövningar som passar
målgruppen i en integrerad miljö.
4. En verksamhetsgrupp som riktar sig till ungdomar med en problematisk hemmamiljö startar upp
digitalt för att ledas in i kommunens verksamheter. Olika ämnen kommer att tas upp utifrån
ungdomarnas egna önskemål.
Målområde A.B, C

- Information, stöd och fortbildning under 2019 och 2020 om barnkonventionen som trädde i kraft i
januari 2020 för personal på BF kontoret, biblioteksanställda, rektorer i grund- och gymnasieskola,
Ungt fokus och samtlig personal på kommunala förskolor. En webbplats har byggts upp och
sammanställts på intranätet som stöd till anställda på Bildningsförvaltningen. Målområde A.
https://intranat.danderyd.se/organisation/bildningsforvaltningen/barnkonventionen.
- Föreningsträff av Kultur och fritid om Riksidrottsförbundets/ Stockholmsidrottens satsning
”Barnens spelregler” om barnperspektivet och idrottens ansvar med föreläsaren Anna Medin från
SISU. Målområde A.
-

Bildningsförvaltningens lathund för tjänsteutlåtande har en uppmaning om beaktande av barnets
bästa i en så kallad barnkonsekvensanalys. Målområde A

-

Bildningsförvaltningen i samverkan med Ungt fokus har kartlagt vilka behov kommunens skolor
har i form av stöd och kontakt ifrån ungdomskoordinatorerna inom ex ANDTS, sociala medier,
kränkande behandling, relationer, porr, event, ungdomsdelaktighet, föräldramöten. Målområde A,
B, C, D

-

Ungt fokus har bedrivit Workshops i Cannabis på en högstadieskola under HT 2020. Målområde
B

- Ungdomsprojektet - Coronahjälpen
Tillsammans med 16 kommuner i Stockholm, KC (Kunskapscentrum för fritidsledarskap) och
BRIS uppmärksammar Danderyds kommun och Ungt fokus ungdomars mående nu under
”Coronatider”. Målområde A,B,C
-

Ungt fokus har tillsammans med ungdomar startat upp en ungdoms Podcast”Frågor som
du inte vågar fråga till din Mamma”
En podcast som riktar sig till ungdomar med ämnen som berör och engagerar. Podden ska
utifrån ett ungdomsperspektiv och delaktighet sprida kunskap till kommuninvånarna i
Danderyd Målområde A,

Bildningsförvaltningen Danderyds kommun

-

Ungt fokus har vid sex tillfällen träffa alla elever i åk6 på en grundskola Danderyd för att
prata kring ämnet grupptryck. I arbetet med eleverna används metoden
innovationsguiden.se som är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar där eleven
står i fokus. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för elevens
behov och upplevelser. Målområde A, B, C

-

Sparks generation. Kultur och fritid har inlett ett förarbete för samverkan med sparks generation.
Förhoppningen med arbetet är att vi ska på ett effektivt sätt skapa spontanaktiviteter och göra det
lättare att prova nytt oavsett ålder inom kultur och fritidssektorn.

