Om du vill veta mer om hur SSPF fungerar
kontakta gärna
Anneli Englund 011‐15 15 19
som är koordinator

Skola, socialkontor, polis & fritid
i samarbete
SSPF

I SAMVERKAN MED POLISEN I ÖSTERGÖTLAND

Skola, socialkontor, polis och fritid samarbetar
När barn eller unga riskerar att hamna i kriminalitet eller
drogmissbruk är det viktigt att tillsammans agera snabbt för att
bryta utvecklingen. Som förälder är du den viktigaste personen i
barnets liv och det därför är nödvändigt att professionella arbetar
tillsammans med dig.
SSPF innebär att skola, socialkontor, polis och fritid samarbetar
med vårdnadshavare för att vända en negativ utveckling hos
barnet. De professionella som finns eller som behöver finnas i
barnets nätverk träffas, utbyter information och planerar för vad
som behöver göras och vem som ska göra det.

Ditt samtycke behövs för att prata om ditt barn
och kunna arbeta tillsammans.

Hur går det till?
Det är skola, socialkontor, polis eller fritid som tar initiativ till
SSPF genom att först be om vårdnadshavares samtycke. När du
samtyckt kontaktas en koordinator som tar med frågan till ett
första möte där chefer från de fyra verksamheterna finns med.

I nästa steg bjuder koordinatorn in till ett möte tillsammans med
dig, barnet (om det är lämpligt) och professionella. Före mötet
kommer du att prata med koordinatorn för att gå igenom vilka
som behöver vara med och vad man ska prata om. Förutom skola,
socialkontor, polis och fritid har du också möjlighet att bjuda in
andra som kan bidra, till exempel anhöriga eller andra
professionella.
Under mötet pratar ni om vad som behöver göras och det som
bestäms skrivs ned i en åtagandeplan. I planen ska det vara tydligt
vem som ska göra vad och när insatserna ska följas upp.

En plan gör det tydligt vem som gör vad.

Efter mötet arbetar var och en med det ni kommit överens om.
Efter en tid träffas ni igen för att följa upp hur det gått och
bestämma om ni behöver fortsätta, ändra något eller om SSPF kan
avslutas.

MÅLET MED SSPF ÄR ATT TILLSAMMANS VÄNDA EN
NEGATIV UTVECKLING.

