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Handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande
arbete riktat till barn och unga i Täby kommun 2018-2020
-

Utbildningsområdet

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett respektive verksamhetschef för, Utbildning, Kultur och
fritid, Social omsorg, Säkerhet (som inrymmer Trygg i Täby) samt Miljö och hälsa
i uppdrag att följa upp de kommunövergripande målen och utifrån sitt
ansvarsområde utforma en handlingsplan med verksamhetsspecifika mål,
aktiviteter och indikatorer.
Verksamhetsområdet Utbildning har i sitt arbete utformat följande mål:



Skolnärvaron ökar
Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid

För att uppnå de kommunövergripande och verksamhetsspecifika målen ska
verksamheten bland annat samverka med verksamhetsområdet social omsorg
kring ökad skolnärvaro och med verksamhetsområdet kultur och fritid kring den
jämställda mötesplatsen Esplanad. En ytterligare aktivitet är att utforma en
strukturerad modell för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av suicid.
Handlingsplanen är en fördjupning av det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet som bedrivs i relation till barn och ungas psykiska hälsa. Handlingsplanen
ska följas upp i samband med årsredovisningen.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Handlingsplan för
hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby kommun
2018-2020.
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Ärendet
Kommunstyrelsen fattade i december 2017 beslut om handlingsplan för
hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby (Dnr
2017/239-00). Handlingsplanen baseras huvudsakligen på resultatanalysen av
Stockholmsenkäten, som genomförs inom länet vartannat år i grundskolans
årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2.
Kommungemensamma mål för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är:






Andelen elever som tycker livet är härligt ökar
Psykisk hälsa bland elever ökar
Andelen elever som är tobaksfria ökar
Elevers konsumtion av alkohol minskar
Elevers bruk av narkotika minskar

Kommunstyrelsen har gett respektive verksamhetschef för, Utbildning, Kultur och
fritid, Social omsorg, Säkerhet (som inrymmer Trygg i Täby) samt Miljö och hälsa
i uppdrag att följa upp de kommunövergripande målen och utifrån sitt
ansvarsområde utforma en handlingsplan med verksamhetsspecifika mål,
aktiviteter och indikatorer.
Handlingsplanen är en fördjupning av det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet som bedrivs i relation till barn och ungas psykiska hälsa. Handlingsplanen
ska följas upp i samband med årsredovisningen.
Verksamhetsområdet Utbildning har i sitt arbete utformat följande mål:



Skolnärvaron ökar
Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid

För att uppnå de kommunövergripande och verksamhetsspecifika målen ska
verksamheten bland annat samverka med verksamhetsområdet social omsorg
kring ökad skolnärvaro och med verksamhetsområdet kultur och fritid kring den
jämställda mötesplatsen Esplanad. En ytterligare aktivitet är att utforma en
strukturerad modell för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av suicid.
I det fortsatta arbetet kan ytterligare aktiviteter och indikatorer tillkomma.
Intern och extern samverkan med barn och unga i fokus ska prioriteras vid
utformning av arbetssätt. Vidare ska ett normkritiskt synsätt prägla det fortsatta
arbetet. Ett sådant synsätt innebär att samtliga lagstadgade
diskrimineringsgrunder beaktas, synliggörs och reflekteras kring vid val av mål
och arbetssätt.
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Analysen av Stockholmsenkätens resultat visar att faktorer som normer och
attityder, kamrater, föräldrarelationer, trivsel i skolan samt tillgång till alkohol,
narkotika och tobak har stor betydelse för utvecklingen av barn och ungdomars
hälsa. I det främjande och förebyggande arbetet är det viktigt att uppmärksamma
såväl riskfaktorer som skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet i Täby kommun ska i första hand inriktas på att stärka olika
skyddsfaktorer.

Patrik Forshage
Utbildningschef

