Aktuellt från BIG-gruppen den 20 september 2019
Trygghetsarbetet i skolan


Vi har, tillsammans med enheten för social hållbarhet, utbildat skolpersonal på
mellanstadiet i det våldsförebyggande programmet ”Agera tillsammans”.



BIG har vid två tillfällen utbildat pedagoger på högstadiet och gymnasiet i det
våldsförebyggande programmet MVP, mentorer i våldsprevention.



Vi har genomfört utbildningen ”Gruppstärkande arbete i skolan”, som vänder sig till
personal i grundskolan.



BIG har blivit inbjudna av två förskolor, för att medverka vid ett föräldramöte och
prata om barn och skärmtid.



Vi har bjudit in skolpersonal och förskolepersonal till vår utbildning ”Tala om oron”.



Gävlemodellen:
Syftet med Gävlemodellen (GM) är att förena Skolverkets forskningsresultat som
presenteras i rapporten ”Utvärdering av metoder mot mobbning” med de krav som
ställs på verksamheten i framförallt skollagen och diskrimineringslagen. Insatsen sker
i samarbete mellan Utbildning Gävle (UG), BIG och Högskolan i Gävle (HIG).
o Vi genomför kontinuerligt enskilda uppföljningssamtal med samtliga rektorer och
biträdande rektorer, för att stödja och utmana dem i arbetet med GM.
o Som ett första led i implementeringen av GM i Gävles gymnasieskolor så har vi
genomfört en ”Hela skolan ansats” för all personal vid Borgarskolan och
Polhemsskolan. Ca 300 personer medverkade vid insatsen på Högskolan i Gävle.
o Vi har genomfört en insats som riktade sig till nyanställd personal inom
grundskolan. Vi beskrev tankarna bakom och innehållet i GM. Ca 90 personer
medverkade.
o Vi har genomfört ”Strategimöte 1” för skolledare och ”nyckelpersoner” vid
Borgarskolan och Polhemsskolan. Ca 60 medverkade.
o Vi har bjudit in personal från Borgarskolan och Polhemsskolan till en utbildning
för Trygghetsteam.

o Vi har bjudit in nyanställda skolledare i grundskolan tillsammans med
”nyckelpersoner” från den egna verksamheten till ”Strategimöte 1”. Syftet är att
introducera de nyanställda skolledarna i arbetet med GM.
o I samarbete med kvalitetsutvecklare Bo-Erik Simonsson vid UG, så har vi bjudit in
skolledare och ”nyckelpersoner” från grundskolan till insatsen ”Stöd i att tolka
enkätresultatet”.
o I samarbete med kvalitetsutvecklare Bo-Erik Simonsson, vid UG så har vi bjudit in
skolledare och ”nyckelpersoner” från vid Borgarskolan och Polhemsskolan till
insatsen ”Stöd i att tolka enkätresultatet”.
o Vi har genomfört två möten med styrgruppen för GM där även två forskare från
HIG numera ingår.

Föreningslivet och fritidsgårdarna


På skolavslutningskvällen den 12/6 hade vi bjudit in personal från polis, socialtjänst,
vaktbolag, kyrkan, vuxenvandrare och andra ideella organisationer till en gemensam
uppstart och genomgång av arbetet för kvällen. Närmare 40 personer medverkade.



Efter att ekonomiska medel ställts till förfogande har BIG återigen startat upp insatsen
Polarna. Vi har genomfört en uppstartskväll för Polarna på BIG där vi diskuterade vad
det innebär att vara med i Polarna. Representanter från Säkerhetsavdelningen och
fältarbetare från socialtjänsten medverkade också.



Vi har även genomfört ett planeringsmöte med Polarna, där vi lade schemat för hösten
fram t o m vecka 44. Polis och fältarbetare från socialtjänsten deltog i diskussionen av
Polarnas erfarenheter av vandringarna under sommaren och hur vi kan tänka framåt.



BIG har deltagit i föreståndarträffar för fritidsgårdarna.



BIG har funnits med och arrangerat tvådagars utbildningen ”Första hjälpen till psykisk
hälsa”. Utbildningen vände sig till personal från fritidsgårdarna, ca 20 personer
medverkade.



Vi har deltagit vid ett antal områdesgruppsmöten ute i stadsdelarna.



BIG har genomfört en insats riktad till Strömsbro hockey J-18 pojkar. Vi berörde
normer, förväntningar, förhållningssätt, alkohol och tobak.



BIG deltog i Pride-paraden.



BIG medverkade tillsammans med representant för fältgruppen på en ”kick-off” som
Rapatac hade bjudit in till på Nordost. Vi beskrev BIGs arbete samt diskuterade med
barnen hur Nordostområdet kan utvecklas. Det var många barn som deltog och ett
antal vuxna som satt på sidan och lyssnade.



BIG var inbjuden till ett möte med GGIK fotboll, där flera olika aktörer också deltog.
Föreningen som är en viktig del i och kring området Nordost/Nynäs har stora
utmaningar där BIG och andra aktörer i ett senare skede kommer att erbjuda stöd på
olika sätt.



Vi hade bjudit in föreningslivet till en gruppstärkande utbildningsdag. Efter sena
avhopp och få deltagare resulterade det i att vi i samtalsform pratade med deltagarna
om gruppstärkande övningar.



BIG samordnade ett möte med Forsbackas nystartade vuxenvandrargrupp. Även
representanter från socialtjänstens fältgrupp och polisen medverkade. Vi diskuterade
vad det innebär att vara vuxenvandrare och hur läget är i Forsbacka.



BIG skall i samarbete med familjestödet genomföra en föreläsning för ledare och
föräldrar i Strömsbro IF/HK. Temat är tryggare barn och hur du som ledare kan agera
när du känner oro för ett barn i ditt lag och vilken hjälp som finns att få från
kommunen.



Vi kommer att ge stöd till personalen på fritidsgården Helges och genomföra en
utbildning kring ledarskap, förhållningssätt och konflikthantering.

Övrigt


Inrikesminister Mikael Damberg har besökt BIG. Vi fick en möjlighet att beskriva vår
verksamhet samt samtala om Gävles brottsförebyggande arbete.



Socialtjänstens representant i arbetsgruppen är anmäld till utbildningen
”Trygghetscirkeln”. Syftet är att vi därefter, tillsammans med representanter från
förebyggandeenheten och elevstödet, skall genomföra utbildningar och insatser riktade
till förskole- och skolpersonal samt till viss del även föräldrar.

Pelle 2019-09-13

