Vi bygger en
barnvänlig stad
Välfärdsplanen för barn och unga 2020–2023, målsättningar och åtgärder

Utkast
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MÅLSÄTTNING
Samarbetet mellan
yrkespersonal som
arbetar med barn och
unga förbättras.
Hinder för samarbete
undanröjs och
spelreglerna
förtydligas.

ÅTGÄRDER
•

Information om olika grupper som handskas med barn och ungas
ärenden samlas till styrgruppen för välfärd. Informationen utnyttjas
för att förbättra och utveckla dessa gruppers verksamhet och
informationsgång. Informationsgången bör förbättras även inom
de olika sektorernas linjeorganisationer.

•

Det mångprofessionella samarbetet utvecklas. Servicestigarna
granskas för kunder som arbetar på olika områden och
samarbetet mellan olika aktörer (staden, organisationer,
församlingen och privata sektorn) förstärks.

•

En sådan verksamhetskultur skapas, där det är möjligt att
samarbeta. Arbetstagarnas kunskap om hur man kan samarbeta
enligt de gemensamma spelreglerna utökas. (Exempel:
förtydligande av sekretessbestämmelser)

•

Koordineringen av samarbete och volontärverksamhet effektiveras
mellan staden och organisationer som arbetar med barn och unga.
(bl.a. behövs en databank om organisationer, allt fler
representanter från tredje sektorn tas med i stadens
arbetsgrupper)
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MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER

Inga barn eller unga
lämnas ensamma eller
utanför. Omtänksamt
bemötande, lyssnande
och dialog främjas, och
därigenom kan man
ordna rätt stöd för den
som behöver det. Vi
ingriper effektivt i
mobbning som nått
föräldrarnas vetskap.

•

Vi försäkrar att det inom småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter
finns en tydlig, enhetlig guide/modell för förebyggande av mobbning,
ingripande och uppföljning

•

Förstärkning av skolungdomsarbetet: bildande av gemenskap,
iakttagande av utanförskap och ingripande i situationen.

•

Ungdomsarbete samt andra trygga, lyssnande och mottagliga vuxna
tillsätts i skolorna. Här utnyttjas också möjligheter med elektroniska
hjälpmedel.

•

Utbildning, kampanjer och ett tydligt servicelöfte för bemötande, som
arbetstagarna binder sig till.

•

Psykisk hälsa – mentalvårdsarbete riktat till barn och unga samt familjer
utvecklas: utbildning i psykiskt stöd för arbetstagarna och
standardisering av psykiatriska sjukskötares verksamhet och utvidgning
av motsvarande verksamhet också till den grundläggande utbildningen.
En modell för förebyggande mentalvårdsarbete skapas på stadsnivå.
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MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER

Barns, ungas och
familjers delaktighet
och påverkningsmöjligheter förbättras
i förverkligandet och
utvecklandet av
tjänster.

•

Feedback och utvecklingsförslag från barn och unga
identifieras och uppmärksammas bättre än tidigare. Nya sätt
för att ge respons utvecklas och användning av existerande
kanaler uppmuntras. Barn och ungas kännedom om olika
påverkningskanaler utökas.

•

Existerande kanaler utnyttjas mer och effektivare i
förverkligandet av påverkningsmöjligheterna: barnens
parlament, ungdomsfullmäktige, föräldramöten, studentkårer
och klasslektioner.

•

Försäkring av kundorientering: barn och ungas önskemål och
behov inom tjänsterna och deras utveckling hörs systematiskt.
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MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER

Barn och unga samt
familjers åtkomst till
tjänster som
motsvarar deras
behov görs snabbare
och enklare.

•

Familjecentralmodellen tas i bruk i hela Åboregionen och
fungerar genuint mångprofessionellt.

•

Tjänster som riktas till unga är allt mer bemötande tjänster
med låg tröskel och utan tidsbokning, med ”walk in principen”.

•

Elektroniska system utnyttjas allt effektivare i
informationsgången om tjänsterna.

•

Bemötande på nätet sker oftare och är av bättre kvalitet. En
servicehandledningsmodell utarbetas, där kunden endast
behöver veta sina behov och inte om serviceutbudet. (Jfr.
KomPAssi eller Hjälp -knappen.)

•

Satsningar på hemtjänst för barnfamiljer är effektivt

förebyggande. En tillräcklig tillgång till hemtjänst säkerställs.
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MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER (1/2)

Barn och ungas
sunda livsvanor och
hantering av vardagen
främjas.

•

Systematisk skötsel av motionsställen, lekplatser och skolors
samt daghems gårdsplaner, och förbättring av trivseln samt
att göra motion attraktivt på alla områden. Detta görs genom
sektoröverskridande samarbete.

•

Vikten av grundpelare betonas i handledning och rådgivning:
sund kost, tillräcklig sömn, motion och mindre stillasittande. Vi
ser till att varje aktör som bemöter barn, unga eller familjer har
tillräcklig information om sunda livsvanor och metoder både
för att ta upp ämnet och för att vägleda till tjänster.

•

Nya tillvägagångssätt behövs för att utöka unga vuxnas
färdigheter i vardagen: praktiska övningar i att ta hand om sig
själv, sköta hemmet, uträtta ämbetsärenden, betala räkningar
och sköta ekonomin.

5

MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER (2/2)

Barn och ungas
sunda livsvanor och
hantering av vardagen
främjas.

•

Vidare utveckling av Skolan i rörelse-verksamheten i
högstadier och lågstadier. Expanderingen har redan
genomförts till andra stadiet.

•

Informering om möjligheter att låna motionsredskap och
utveckling av utlåningsverksamheten.

•

Marknadsföring av sunda livsvanor på ungdomarnas språk
t.ex. med hjälp av youtuber.

•

Resultaten från Move! -undersökningar och skolhälsoenkäter
utnyttjas i skolornas egen åtgärdsplanering.
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MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER

Sexuellt och fysiskt
våld mot barn och
unga förebyggs.

•

Utbildning för alla lärare: Främjande av positiv pedagogik med
hjälp av Prokoulu-verksamheten och Mapa-utbildning för
förebyggande och kontrollering av elevers aggressiva och
utmanande beteende.

•

Behovet av Someturva-tjänstens etablering bedöms i
grundskolorna och i andra stadiet.

•

Personalen utbildas att identifiera, ingripa och vägleda vidare.
Verksamhetsmodellen LUOTSI tas i bruk för identifiering och
förhindrande av våld (nära relation, sexuellt våld och
trakasseri, mobbning).
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MÅLSÄTTNING
UNICEF:s utmärkelse
En barnvänlig
kommun bevaras.
Bedömningen av
verkningarna på barn
tas i bruk som en del
av förhandsverkningarnas
bedömning.

ÅTGÄRDER
•

Ett beslut om ibruktagandet av systematisk bedömning av
förhandsverkningar fattas på stadsnivå.
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MÅLSÄTTNING
Tillräckliga
hobbymöjligheter
tryggas för barn och
unga oberoende av
föräldrarnas
ekonomi eller andra
underliggande
faktorer.

ÅTGÄRDER
•

Utredning av servicesedelmodellens (den s.k.
Islandsmodellen) genomförande i Åbo, pilotering av
ibruktagandet. Målet är att garantera minst en hobby för varje
barn och ungdom.

•

Organisering av hobbyverksamhet mångsidigt i stadens
lokaler också annanstans än i skolmiljön. Det är viktigt att
barn och unga har möjlighet till hobbyverksamhet i sin
näromgivning.

•

Garantering av mångsidiga, avgiftsfria hobbymöjligheter:
vidare utveckling av skolornas verksamhet för gemensamma
hobbytidpunkter.
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MÅLSÄTTNING

ÅTGÄRDER

Vi ingriper effektivt i
skolfrånvaron i ett
tidigt skede och
förebygger avbrott i
utbildningen genom
att ge barnet, den
unga samt familjen ett
behövligt stöd.

•

En omfattande verksamhetsmodell för hela staden tas i bruk
för ingripande vid skolfrånvaron.

•

Verksamhetsmodeller tas i bruk för förhindrande av avbrott i
skolgången. Modellerna utvecklas genom projekt.
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MÅLSÄTTNING
Tidigt ingripande
främjas vid oro
gällande små barns
beteende. Familjer
stöds för att i ett tidigt
skede söka sig till
behövligt stöd och
olika tjänster.

ÅTGÄRDER
•

Fortbildning för småbarnspedagoger i hantering av små barns
utmanande beteende (t.ex. Mapa-utbildning)

•

Föra barnen på tal-metoden tas omfattande i bruk.

•

Fler tilläggsbesök möjliggörs vid rådgivningen, eller andra
interventioner som stödjer familjen.

•

Kuratorverksamhet inleds inom
småbarnspedagogiken/förskolor

•

En psykologresurs tillsätts i förskolornas elevvård
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MÅLSÄTTNING
Barn och ungas
experimenterande
med nikotin och
rusmedel förhindras.

ÅTGÄRDER
•

Förstärkning av skolungdomsarbetet för att möjliggöra
bemötande och diskussion med låg tröskel

•

Fortsatt utveckling av rusmedelsupplysningens former och
metoder tillsammans med tredje sektorn.

•

En tydlig verksamhetsmodell utarbetas för ingripande i barns

och unga personers nikotin- och rusmedelsanvändning.
Gemensamma instruktioner utarbetas om hur man går till
väga när en elev kommer berusad till skolan.

1
2

MÅLSÄTTNING
Ungas radikalisering
och gängbildning
förebyggs.

ÅTGÄRDER
•

En tydlig verksamhetsmodell skapas för ingripande i
gängbildning och anmälning av tecken på radikalisering.

•

Personer som arbetar med unga utbildas för att identifiera
fenomenen.
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TAVOITTEET

ÅTGÄRDER

Barnskyddet utvecklas
enligt de nationella
kvalitetsrekommendationerna
och strukturförändringsmålen.

•

Tillräckliga resurser tryggas för barnskyddet och socialarbete
med barnfamiljer enligt standardrekommendationerna.

•

Arbetet som gjorts för strukturförändringsmålsättningarna
fortsätts: förebyggande arbete och öppenvård betonas.
Familjevård utökas ytterligare inom vård av barn utom
hemmet.

•

Barnets och familjens ställning och delaktighet förstärks i
barnskyddets processer

•

Kompetensen inom mer krävande barnskyddsarbete förstärks

Spetsåtgärder som bör prioriteras
• Tillräckliga resurser tryggas för lagstadgade grundläggande tjänster
• Tidigt ingripande optimeras och tjänstevägar förtydligas
• Åtgärder för hälsofrämjande: ett sundare liv mm. Förebyggande, tvärsektoriella
verksamhetsmodeller förstärks
• Gemensamma verksamhetsmodeller för ingripande i mobbning,
rusmedelsanvändning, skolfrånvaron, psykiska problem samt ingripande i våld

• Utveckling av mångprofessionellt samarbete och undanröjning av samarbetshinder
• Ingripande i radikalisering och gängbildning

