HUB utgår från ett tydligt barnperspektiv. Barnets resultat
och arbetsförloppet i HUB dokumenteras och analyseras
löpande, för att säkra att vi hela tiden arbetar i rätt riktning.
Snabba beslutsvägar är en nödvändighet för att arbetet
inte ska avstanna.
Inblandade aktörer ska också kritiskt granska sin egen
organisations förhållningssätt utifrån barnets behov. De
erfarenheter som görs i arbetet samlas in systematiskt,
för att vi ska lära av nyvunnen kunskap och förändra
våra verksamheter därefter. På så vis säkerställer vi att
arbetsmodellen utvecklas efter våra praktiska erfarenheter och att barnets behov hela tiden står i centrum för
utvecklingen.

Fakta om HUB
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Verksamhetsutveckling
med barnet i centrum

HUB, hälsa - utbildning - barn, är en förstärkt utbildningstjänst till barn i behov av mer omfattande stöd, där skolan
behöver samverka med andra organisationer för att
kunna hjälpa barnet optimalt.
Satsningen drivs idag som ett långsiktigt utvecklingsarbete
i Helsingborg och Landskrona.
Flera kommunala förvaltningar medverkar i arbetet,
liksom Region Skåne. Initiativtagare är samverkansformen Part, Preventivt arbete tillsammans.

Mer information om HUB hittar du på:

www.partinfo.se/hub
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Utbildning - det bästa
skyddet för framtiden

HUB - för barn i behov av
förstärkt utbildningstjänst

En god utbildning är oerhört viktigt för alla barn.
Att lyckas i skolan har visat sig vara avgörande för barnens
framtid. Att klara sig i skolan har också en hälsofrämjande
effekt - barnen mår bättre när det går bra för dem i skolan.

HUB, hälsa - utbildning - barn, riktar sig till de barn i
skolan som har mer omfattande behov av stöd, och
där skolan inte kan tillgodose barnets behov på egen
hand. Ofta handlar det om barn som redan har ett
antal vård- och stödinsatser och där man bedömer att
barnets utbildning och hälsa riskerar att bli eftersatta om
inte långsiktiga och samordnade resurser sätts in.

Att gå ut skolan med låga eller ofullständiga betyg är
en klar riskfaktor som kan innebära försämrade livschanser i vuxen ålder. Att lyckas i skolan är samtidigt
den mest skyddande faktorn.
Därför måste vi ge alla barn bästa möjliga förutsättningar
att klara sin skolgång.

Gemensam handlingsplan
För att ge barnet de bästa förutsättningarna att lyckas i
skolan krävs att alla inblandade aktörer och barnets familj
tillsammans arbetar med samma handlingsplan mot ett
gemensamt och tydligt mål: att barnet ska må bra och
klara skolan.

Genom att låta barnen lyckas i skolan ökar vi
barnens chanser att må bra och att klara sig
senare i livet. Det är kärnan i HUB.

Det är alla barns rätt att må bra
och att lyckas i skolan

Hur fungerar HUB?
HUB är ett långsiktigt stöd där barnets utveckling följs
under minst två år.

Alla arbetar mot ett gemensamt mål
Kring varje HUB-barn bildas en så kallad HUB-grupp,
bestående av representanter från de organisationer
som barnet och barnets familj är i kontakt med,
exempelvis skola, socialtjänsten och BUP. En projektledare koordinerar det gemensamma arbetet kring barnet och ser till att alla aktörer arbetar mot samma mål.

Barnets utveckling mäts och analyseras
Barnets hälsa och utveckling i skolan mäts kontinuerligt
och resultaten analyseras av dem som arbetar
nära barnet. Tillsammans agerar organisationerna
utifrån de behov som blir tydliga i analysen. Man
beslutar vad som ska göras, och vem som ska göra
vad. Gemensamt arbetar man för att barnet ska
utvecklas i skolan och må bra.
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