
Utsikter syftar till att ge barn i Helsingborg och 
Landskrona bättre utbildning och hälsa. Flera  
kommunala förvaltningar medverkar i arbetet, 
liksom Region Skåne. 

Satsningen inleddes i projektform hösten 2007  
och drivs idag som ett långsiktigt, forskarstött 
utvecklingsarbete. Initiativtagare är samverkans-
formen Part, Preventivt arbete tillsammans.

Följande skolor medverkar i Utsikter: 
•	 Dalhemsskolan, Helsingborg
•	 Dammhagskolan, Landskrona
•	 Drottninghögsskolan, Helsingborg
•	 Nanny Palmkvistskolan, Helsingborg
•	 Pilängskolan, Landskrona
•	 Raus Planterings skola, Helsingborg
•	 Söderskolan, Helsingborg

– med utbildning 
och hälsa i fokus

Gemensamt ansvar 
med skolan som arena
Utbildning och hälsa är faktorer som är möjliga att påverka, 
men som kräver en gemensam satsning. Alla måste ta sitt 
ansvar,	inte	bara	skolan.	I	Utsikter	samverkar	därför	flera	
förvaltningar över verksamhetsgränserna. Det innebär att 
samhällets resurser kan användas på ett mer effektivt sätt 
än när alla verksamheter arbetar var för sig. Samarbetet  
underlättas av att målet – barnens utbildning och hälsa – 
är tydligt och angeläget för alla.

Utsikter samarbetar med forskare för att säkerställa att de 
arbetsmodeller som används bygger på vetenskaplig grund. 
Forskarna bidrar med viktig kunskap och medverkar till 
att öka förutsättningarna för kvalitet och långsiktighet i  
arbetet. De skapar också möjligheter att sprida vidare  
erfarenheter	som	kan	innebära	vinster	för	fler	barn	och	för	
samhället i stort.
 

Fakta om Utsikter

Läs mer om Utsikter på www.partinfo.se
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Utsikter riktar sig främst till de barn som forskning visar 
har större risk att inte klara sin skolgång. Genom att  
utveckla arbetssätt som förbättrar möjligheterna för dessa 
barn att klara sig i skolan kan samhället kompensera för 
de risker barnen annars utsätts för. 

Samtidigt	kommer	Utsikter	fler	barn	till	godo.	Arbetet	på	
skolorna utgår från barnens utveckling på både individ- 
och gruppnivå. För att kunna följa barnen och säkerställa 
att deras utveckling går i rätt riktning genomförs regel-
bundna hälsomässiga och pedagogiska uppföljningar 
i klasserna. Resultaten analyseras utifrån så kallade 
färgkartor. Utifrån dessa analyser planeras kommande 
undervisning och eventuella insatser för att barnen ska 
utvecklas på bästa sätt. Resultaten och analyserna ger 
viktig återkoppling till både personal och beslutsfattare.

Genom analyserna blir det också tydligt när skolan inte på 
egen hand kan tillgodose elevers behov och stödja deras 
skolframgång. Med en förstärkt utbildningstjänst, HUB, 
samarbetar skolan med de aktörer som är inblandade i 
barnens situation, exempelvis socialtjänsten, primärvården 
och BUP. Tillsammans skapar man en handlingsplan med 
det gemensamma målet att barnen ska må bra och lyckas 
i skolan. 

Utbildning och hälsa  
för en positiv framtid

Alla barn ska lyckas

Delaktighet ger resultat
På Utsikters skolor pågår satsningar inom bland annat 
matematik, språk, kultur, lärmiljö och hälsa. Det är er-
farenheterna och kunskaperna från arbetet med barnen 
som ligger till grund för utvecklingen i Utsikter. Genom 
att Utsikter är koncentrerat till ett mindre antal skolor  
skapas möligheter att utvärdera om skolan och samhället 
satsar rätt. Varje skola deltar utifrån sina förutsättningar 
och	framgångsrika	arbetssätt	sprids	vidare	till	fler	skolor.		

För att eleverna ska lyckas är det viktigt att de, liksom deras 
föräldrar, är delaktiga i det arbete som sker på skolorna. 
Att eleverna är engagerade medaktörer är grundläggande 
för att satsningarna ska ge effekt på deras resultat. Likaså 
spelar skolans relation till föräldrarna stor roll för barnens 
lärande och hälsomässiga utveckling. Därför lägger 
Utsikterskolorna stor vikt vid samarbetet med elevernas 
föräldrar liksom vid att engagera eleverna i utvecklings-
arbetet. 

 

Att lyckas i skolan har visat sig vara avgörande för barnens 
framtid. Att gå ut skolan med låga eller ofullständiga betyg 
är en klar riskfaktor som kan innebära försämrade livs- 
villkor i vuxen ålder. Att lyckas i skolan är samtidigt den mest  
skyddande faktorn. 

Helsingborg och Landskrona har bestämt sig för att gemen-
samt försöka påverka barns utbildning och hälsa och på så 
sätt förbättra barns framtidsutsikter. Arbetet kallas Utsikter 
och är knutet till sju skolor där elever, föräldrar, pedagoger 
och skolledare tillsammans bidrar till att driva utvecklingen 
framåt. 

Bakom	Utsikter	står	flera	myndigheter	som	alla	har	ansvar	
för barnens utveckling. Satsningen genomförs som ett tvär-
sektoriellt samarbete med målet att utveckla arbetssätt som 
förbättrar förutsättningarna för bra hälsa och goda utbildnings-
resultat för alla barn.
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Färgkartorna  
ger en tydlig  
bild av  
elevernas 
utveckling.


