TIDIG INSATS
- ett utvecklingsprojekt för de yngsta barnen

Tidig insats har fokus på att förbättra det främjande och förebyggande
arbetet med familjer med barn i åldern 0-3. En av Norrköpings familjecentraler är plattform för utvecklingen av föräldrastöd, förbättrad
tillgänglighet och arbetssätt i samverkan. Utvecklingsarbetet kommer följas
under projekttiden för att öka kunskapen om vad som är verksamt i arbetet
med familjer med små barn. Målet på sikt är att skapa en struktur för
föräldrastöd i hela Norrköping.

BAKGRUND
Det finns god kunskap om vad som är skyddande faktorer i barns uppväxt och hur
barn påverkas av att utsättas för olika riskfaktorer. Vi vet också att man genom
främjande och förebyggande arbete kan stärka de skyddande faktorerna, och att vi
kan förebygga att barn utsätts för risker genom att erbjuda tidigt föräldrastöd.
Däremot är det inte lika klart hur det arbetet ska utformas. Lokal kartläggning
visade att många aktörer gör mycket, men att det saknas en sammanhållen kedja
och att de tidiga insatserna riktade till småbarnsföräldrar behöver förstärkas. Det
utmynnade till slut i två samverkande, parallella projekt där Region Östergötland
driver det ena och socialkontoret och utbildningskontoret i Norrköpings kommun
det andra. Norrköpings kommuns projekt finansieras med medel från Norrköpings
kommuns sociala investeringsfond och är avgränsat till ett bostadsområde,
Klockaretorpet.
SYFTE, MÅL OCH AKTIVITETER
Syftet med Tidig insats är både att öka kunskapen om verksamma metoder och att
bygga upp ett strukturerat stöd riktat till småbarnsföräldrar. Det övergripande
målet är att skapa ett hållbart föräldrastöd i hela Norrköping.
Projektmålet är att stärka förutsättningarna för att fler barn i Klockaretorpet kan få
en trygg och säker uppväxt. Till det är fyra delmål kopplade;
1.
2.
3.
4.

Stärka föräldrar och öka föräldrars kompetens
Öka antalet föräldrar som får stöd tidigt
I samverkan utveckla arbetssätt och prova metoder
Öka personalens kompetens om risk- och skyddsfaktorer, samt förmåga att
vägleda föräldrar rätt.

Projekttiden är 3 år, hösten 2016 till hösten 2019. Familjecentralen i
Klockaretorpet fungerar som plattform för utvecklingsarbetet. En projektledare,

SOCIALKONTORET OCH UTBILDNINGSKONTORET

en socialarbetare och en förskollärare anställs i projektet och förstärker den
ordinarie verksamheten.
En rad aktiviteter genomförs som är kopplade till målen. Personalen, inom främst
familjecentralen, utbildas i Vägledande samspel för stärka samsynen och få en
gemensam grund. Två personal vidareutbildas för att kunna vägleda föräldragrupper och så småningom vara utbildare i Vägledande samspel för kommunens
medarbetare. Fortbildning om risk- och skyddsfaktorer erbjuds personal som
arbetar med små barn.
Tillgängligheten till tidigt stöd förbättras genom förstärkning av personal och
föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp. Proaktivt, uppsökande arbete
ingår för att möta upp behov och lotsa till stöd. Tydliga vägar till stöd ska skapas
så att både föräldrar och personal hittar rätt.
LÄRANDE UTVÄRDERING
Även om projektet är avgränsat till ett bostadsområde innebär det inte att
utvecklingsarbetet ska ske isolerat. Under projekttidens gång kommer erfarenheter
och resultat kontinuerligt spridas till de övriga familjecentralerna och andra som
är berörda.
Hösten 2016 genomförs en förstudie med fokus på att ge en nulägesbild som
sedan är ett underlag för utvärderingsplanen. En lärande, följande utvärdering
genomförs som kopplas till projektets mål och delmål. Vi vill både få kunskap om
vilka effekter insatserna får och vad det är man gör som påverkar resultaten. På så
sätt vill vi komma närmare en evidensbaserad praktik.
Evidensbaserad praktik (EBP)
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