Hur fungerar HUB?
HUB är ett långsiktigt stöd där barnets utveckling följs under minst två år.
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.
För att uppnå detta skapas en HUB-grupp kring det enskilda barnet, bestående av
nyckelpersoner med väl definierade roller från de olika insatser som barnet deltar i. Kring
varje barn sätts tydliga mål för god utbildnings- och hälsoutveckling. En projektledare
koordinerar och följer upp att arbetet sker i med barnperspektivet i fokus och i enlighet med
den överenskomna planen.
Målgruppen för HUB är barn i åldrarna 6-12 år på Utsikterskolorna. I dagsläget finns HUBgrupper för drygt 20 barn.
Utveckling med barnet i centrum
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 organisationer 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.

