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Ramverk för projekt Skolnärvaroteam – ett samarbete
mellan socialförvaltningen och utbildnings- och
kulturkontoret i Danderyd
Utifrån arbetsgruppens slutrapport har Styrgruppen utformat ett ramverk för projektet med viss
förtydliganden för Skolnärvaroteamets verksamhet.
Huvudman och ledning för skolnärvaroteamet
Utbildnings- och kulturkontoret är huvudman för skolnärvaroteamet. Vilket innebär att
skolnärvaroteamets verksamhet och personal leds av chef som är anställd inom utbildnings- och
kulturkontoret. Socialnämnden och utbildningsnämnden ska löpande varje termin få information om
hur arbetet fortskrider.
Resursåtgång för respektive förvaltning
Socialförvaltningen och utbildnings- och kulturkontoret bidrar med 50 % vardera av de kostnader
som uppstår. Detta inkluderar resurser för att täcka en tjänst vardera med tillhörande personalsociala
kostnader, hyra för lokal, kompetensutveckling för personal och andra övriga kostnader.
Avgränsningar
Skolnärvaroteamet arbetar med målgruppen elever i grundskoleåldern som går i skola, oavsett
driftsform, i Danderyds kommun.
Tidsperiod för projektet
Projekt Skolnärvaroteam startas under tidig höst 2017 och pågår fram till och med augusti 2019.
Uppdraget för skolnärvaroteamet
Teamet arbetar utifrån de handlingsplaner som gemensamt beslutas av respektive förvaltningschef
för de båda förvaltningarna. Handlingsplanerna tar sin utgångspunkt i den rapport som arbetats fram
av arbetsgruppen våren 2017. Styrgruppen vill särskilt poängtera att arbetet med elever inte ska ses
som behandling utom som pedagogisk vägledning och stöd. Skolnärvaroteamet ska utöver det
arbete som beskrivs i handlingsplaner kontinuerligt bjudas in till möten med rektorerna i
kommunen, liksom till socialkontorets Barn & ungdomsgrupp.
Utvärdering av projektet och beslut om fortsatt arbete
Verksamheten utvärderas efter varje termin utifrån de mål som styrgruppen beslutar i
handlingsplaner. Under våren 2019 utvärderas hela projektet. Utvärderingen utgör underlag för
beslut om projektet ska övergå i ordinarie drift.
Under projekttiden kommer styrgruppen särskilt att följa omfattning av uppdraget för
skolnärvaroteamet och därmed behov av personella resurser. Inledningsvis kommer

skolnärvaroteamet bestå av två personer, vilket kan komma att förändras under projekttiden eller i
eventuell övergång till ordinarie drift.
Bilagor:
- Handlingsplaner åk f-6 samt åk 7-9

Plats för eventuell sidfot
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