Information till deltagare i SAGA-teamen:

Tider för nätverksträffar och konsultationer
hösten 2018
Hösten 2018
Med det här brevet vill jag, Maja Hagström (samordnare för arbetet i SAGA-teamen),
meddela er tiderna för höstens olika möten. Skriv in i era kalendrar redan nu!
Mål och syfte med arbetet i SAGA-teamen (SAGA = Samarbete och
gemensamt ansvar)
Inget barn i Sollentuna ska behöva vänta i flera år på att få rätt stöd. Tillsammans
inom kommun och landsting verkar vi för att barn som riskerar psykosocial ohälsa
upptäcks tidigt och får rätt stöd. Genom att samverka blir vi bättre på att förebygga
psykosocial ohälsa och främja friskfaktorer hos barn.
Tema hösten 2018
Varje termin beslutar styrgruppen om ett övergripande tema för arbetet i SAGAteamen. Under hösten är temat:
Barn som visar tidiga tecken på normbrytande beteende och hur vi kan skapa en
tillgänglig lärmiljö för alla barn.
Med normbrytande beteende menas de beteenden hos ett barn som forskning visat
innebär ökad risk för att utveckla kriminalitet, missbruk och annat antisocialt
beteende senare i livet. Vi vet också utifrån forskning är att förskolan har en unik
möjlighet att kunna påverka prognosen för de här barnen. Ju tidigare de här barnen
får rätt stöd, desto större är chansen att vi kan vända utvecklingen.
Nätverksträffar
Deltagare är representanter från förskolor och familjedaghem områdesvis,
specialpedagoger (BUK), Familj- och förskoleteamet (SOK) och barnsjuksköterska
(barnhälsovård). Vid nätverksträffar är fokus på erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling utifrån ett tema som beslutas terminsvis av styrgruppen för
SAGA-teamen. Mer information om innehåll och plats för nätverksträffar kommer.







19/9 kl. 13.30–15 (Edsberg, Sjöberg, Vaxmora)
1/10 kl. 13.30–15 (Helenlund, Tureberg)
23/10 kl. 13.30–15 (Rotebro, Norrviken, Häggvik, Viby)
13/11 kl. 15–16.30 (Edsberg, Sjöberg, Vaxmora)
28/11 kl. 15–16.30 (Helenelund, Tureberg)
4/12 kl. 15–16.30 (Rotebro, Norrviken, Häggvik, Viby)
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Konsultationer
Tider för konsultation kan i regel bokas 2-3 veckor före själva konsultationstillfället,
efter att tiden släppts för bokning via BUK:s veckobrev. Vid konsultationen deltar
representanter från en förskola/ett familjedaghem i taget tillsammans med ett
tvärprofessionellt team. I det tvärprofessionella teamet ingår Familj- och
förskoleteamet (SOK), specialpedagoger (BUK), socionom (BUP) och
barnsjuksköterska (barnhälsovård).







11/9 kl. 8-9 – reserverad
25/9 kl. 15-16
23/10 kl. 8-9
6/11 kl. 8-9
21/11 kl. 8-9
4/12 kl. 8-9

Föreläsning
Under hösten kommer även en kvällsföresläsning att erbjudas inom ramen för SAGA-arbetet.
Mer information kommer.

Vägledning för pedagoger – Barns psykosociala ohälsa
Under hösten fortsätter arbetet med att sprida, och på olika sätt stötta införandet i
förskolor, av Vägledning för pedagoger – Barns psykosociala ohälsa. Förhoppningen
från styrgrupper, arbetsgrupp och mig som samordnare för arbetet i SAGA-teamen är
att fler pedagoger ska finna stöd i materialet och börja använda det i sitt dagliga
arbete. Vägledningen hittar du här:
http://sagasollentuna.se/personal/samverkan/saga-teamen.
Välkommen att kontakta mig
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta mig:
Maja Hagström
Processledare
08-579 216 47
maja.hagstrom@sollentuna.se

