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Barn och unga i riskzonen - samverkan och förebyggande arbete
I olika sammanhang konstateras att det i vårt land – trots betydande samhällsinsatser – finns ett stort antal barn och unga som inte får tillräckligt stöd i
sin utveckling. Flera statliga rapporter uttrycker oro över de konsekvenser
misslyckanden i skolan kan få för barn och unga.
Vad är det då egentligen som behövs för att alla elever ska lyckas i skolan? Är
det mer resurser, är det andra slags resurser eller är det andra sätt att använda resurserna? Är brist på samverkan mellan berörda aktörer ett avgörande tillkortakommande i sammanhanget och finns det möjligheter att hitta
andra – mer framgångsrika – sätt att åstadkomma en samhällelig samverkan
kring barn och unga? Finns det rent av generella insatser som skulle kunna
förebygga att vissa barn inte ska hamna i svårigheter?
Det var med dessa frågeställningar Bengt Persson och Marianne Lundgren
vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet åtog
sig att påKommunförbundets uppdrag driva ett projekt med syftet att undersöka hur arbetet med barn i riskzonen skulle kunna förbättras.
I bifogade rapport presenteras resultatet av detta arbete.
Vi hoppas att den här rapporten ska ge inspiration för utveckling och nya
utmaningar bland alla som i sin dagliga gärning kommer i kontakt med frågan om hur stödet till barn i riskzonen kan utformas och bli bättre. Vi ser det
som särskilt angeläget att lärare, skolledare och lärarutbildare sätter sig in i
rapportens innehåll och slutsatser. Men rapporten innehåller också stora politiska utmaningar.
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Vi översänder rapporten i ett exemplar. Den finns också utlagd på får hemsida www.svekom.se/skola och går även att beställa från Förbundets trycksaks-beställning, tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.
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