Aktuellt från BIG-gruppen den 11 december 2020
Trygghetsarbetet i skolan


Vi har varit till Sofiedalsskolan och informerat alla pedagoger på låg- och
mellanstadiet om det våldspreventiva programmet Agera tillsammans.



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 har fortsatt med våra enskilda uppföljningssamtal med rektorer och biträdande
rektorer. Syftet är att stödja och utmana dem i arbetet med GM. Vi har träffats via
Teams.
o Vi har genomfört ett möte med styrgruppen för GM.
o Forskningssamarbete med HIG fortlöper.
o Vi har genomfört insatsen ”Strategimöte 2”, vilket är den sista insatsen av höstens
implementering av GM på Vasaskolan och Realgymnasiet. Insatsen vände sig till
skolledare, Trygghetsteam och Personalutbildare. Med stöd av resultatet från
höstens kartläggning så fortsatte de arbetet med att bygga upp sin systematik och
hela skolan ansats.
o BIG har utvärderat helheten när det gäller implementering av GM på Vasaskolan
och Realgymnasiet hösten 2020.
Man skattar innehållet i insatsen till 4,9 på en 5 gradig skala.
Man skattar upplägget av insatsen till 4,8 på en 5 gradig skala.
Man skattar utdelat material till 4,9 på en 5 gradig skala.
Man skattar kursledningen till 4,9 på en 5 gradig skala.
o För att vi, trots covid19, skall kunna genomföra kompletterande utbildningar av
Personalutbildare våren 2021, så har vi spelat in en film som stöd för den insatsen.
o Vi har inlett planeringen för att i samarbete med två forskare från HIG och
professor Peter Gill skriva en handbok i arbetet mot mobbning och kränkande
behandling. Boken skall rikta sig till skolpersonal och lärarstudenter.

o V.42 genomfördes höstens enkätkartläggning. Svarsfrekvensen för enkäten från
förskoleklass till åk 3 var 95,2% och för enkäten i åk 4 - 9 var den 88%. Citerar
professor Peter Gill – Underlaget från Gävle har mycket hög reliabilitet, upprepad
hög svarsfrekvens, erkänt ”känsligt ” mätinstrument, stort underlag av jämförbara
data från kommunens samtliga skolor. Med andra ord sitter vi på ett unikt underlag
som utökas för varje kartläggning som genomförs.
Vi har det bästa höstresultatet när det gäller antalet mobbade elever sedan 2017 då
alla grundskolor kom med i mätningen.
Gävles grundskolor ligger 40% bättre än rikssnittet som presenterades i forskarrapporten ”Utvärdering av metoder mot mobbning”.

Föreningslivet och fritidsgårdarna


Vi har deltagit vid en träff för fritidsgårdsföreståndare.



BIG har genomfört ”Frukostträffen” för fritidsgårdsföreståndarna. Syftet är att ge dem
möjlighet att diskutera aktuella frågor med representant från BIG.



Livsmiljö Gävles representant i BIG och en kultursamordnare på Livsmiljö har haft
möten med fritidsgårdarnas föreståndare för att skriva uppdragsöverenskommelsen för
2021.



Med anledning av rådande omständigheter kring covid-19 har BIG i samverkan med
Livsmiljö Gävle samt fritidsgårdsföreståndarna haft flertalet möten. Det har resulterat i
stängning av fritidsgårdarna och att de istället skall arbeta med digitala forum för att
möta ungdomar. Stängningen gäller till och med 13 december varpå nya beslut ska tas.



BIG har medverkat vid olika digitala områdesgruppsmöten.



BIG har haft ett utvärderingsmöte med Gefle IF fotboll och RF-SISU kring
”Gavlis Summer Camp”, som är en sommarlovsaktivitet för barn i mellanstadieåldern.



BIG har deltagit i ett uppföljningsmöte för att utveckla ”Playday”. Playday är ett
koncept som ”En bra start” inom Brynäs IF har startat och som genomförs i samarbete
med ett antal idrottsförbund och BIG. Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet att
under höst- och sportlov prova på olika aktiviteter.

Övrigt


BIG har tillsammans med arbetsgruppen för projektet ”Shanazi hjältar” deltagit i en
utbildningsdag som grundaren av ”Shanazi hjältar” ansvarade för.
Projektet syftar till att utbilda unga män, med uppväxt och bakgrund i hederskontext,
i frågor som bland annat rör mänskliga rättigheter och barnkonventionen. De utbildade
kommer sedan ska fungera som ambassadörer mot hedersförtryck.



Vi har genomfört en digital utbildningsinsats om barn och ungdomars livsvillkor på
nätet. Målgruppen var familjehemsföräldrar vilka arbetar på uppdrag av
familjehemsenheten i Gävle.



Vi som är utbildare i det våldspreventiva programmet Mentorer i våldsprevention,
(MVP) har gått en utbildning rörande den nya plattformen och det nya materialet. Vi
har även deltagit i en digital nätverksträff tillsammans med andra kommuner som
arbetar med programmet.



Livsmiljö Gävles representant i BIG deltog i en processdag rörande suicidprevention
som Region Gävleborg hade bjudit in till.



Vi har haft socionomstudenter på studiebesök.



BIG har genomfört en planeringsdag inför verksamhetsåret 2021.



Vi har medverkat i ett antal utbildningsinsatser och nätverksträffar på temat
förebyggande av våld i skolan, barns rättigheter, barnkonventionen samt
traumamedveten omsorg.



BIG deltar i en studiecirkel med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från
utsatta områden till trygghet och delaktighet”. I den problematiseras hur miljöer där
livsvillkoren är svåra kan förstås och hur det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet kan utvecklas ur ett brett perspektiv.



Välfärd Gävles representant har under perioden fortsatt att leda barngrupp på
förebyggande enhetens verksamhet Grinden. Här får barn, som bland annat har
föräldrar som separerat och har svåra konflikter, en möjlighet att träffa andra barn i
samma situation för att prata om sina upplevelser och hitta på roliga saker
tillsammans.



Välfärd Gävles representant verkar som nätverksledare i kommunens Nätverkslag. En
nätverksledare har till uppgift att, utifrån beställarens önskemål, leda komplexa möten.
Beställaren kan vara en förälder eller en klient på socialtjänsten. Vid nätverksmötet
samlas de personer och nätverk som beställaren önskar för att sedan prata om och ge
information och planera framtida insatser utifrån ett för mötet givet syfte.
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