Medgivandeblankett
Vad är SAGA-teamen?
SAGA-teamen är grupper med deltagare från förskolor och familjedaghem
områdesvis samt representanter från andra verksamheter som arbetar med
barn och unga. Syftet med SAGA-teamen är att i samverkan, tillsammans,
se till att barn och unga i kommunen ges bästa möjliga förutsättningar att
utvecklas och må bra. Teamet verkar för att de barn som behöver får rätt
slags hjälp så tidigt som möjligt, innan svårigheter hinner växa sig stora.
Förskolor och familjedaghem i Rotebro har möjlighet att konsultera ett
multiprofessionellt team när de har frågor eller funderingar kring ett barn
och hur man bäst kan stötta barnet och familjen.
Dessa verksamheter deltar vid en konsultation:
Familj- och förskoleteamet, Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret
Specialpedagoger, elevstödsenheten inom Barn- och Utbildningskontoret
BVC Sollentuna, Stockholms läns landsting eller BVC Edsberg,
Praktikertjänst
BUP Sollentuna, Stockholms läns landsting
Processledare för samverkan, Förebyggande enheten inom Socialkontoret
Vad gör SAGA-teamet?
I teamet diskuterar vi allmänna frågor om barn och deras utveckling och
vilket stöd som finns för barn och familjer i kommunen. När frågor kring
enskilda barn tas upp vid en konsultation tar man inte upp fler detaljer än
vad som är nödvändigt (namn och kön på barnet utelämnas också). Alla i
teamet har skrivit under tystnadsplikt. Den som tar upp en fråga kring ett
enskilt barn med medgivande från vårdnadshavare har ansvar för att det
som sägs i teamet förs tillbaka till vårdnadshavare så snart som möjligt
efter mötet. Det är viktigt för att det ska bli möjligt att tillsammans göra en
fortsatt planering. Ibland behöver man göra skriftliga planer.
Teamet vill om möjligt följa de barn som tas upp under minst tre månader
för att vara säkra på att de får rätt slags stöd. Detta görs genom en kort
enkät som fylls i när man tar upp en fråga och efter tre månader. I den
första enkäten får de som tar upp en fråga i teamet skatta hur oroliga de är,
svara på vilken som är den främsta anledningen till oro och hur de arbetat
hittills för att hjälpa barnet eller familjen. I den uppföljande enkäten, efter
tre månader, får den som tagit upp en fråga om ett barn berätta vad de
gjorde efter att de tog upp frågan i teamet och återigen skatta sin oro. Inga
personuppgifter eller andra detaljer som gör det möjligt att identifiera
vilket barn det handlar om finns i enkäterna. Enkäter sparas hos ansvarig
för SAGA-teamet, processledare Maja Hagström under max ett års tid för
att möjliggöra uppföljning. Därefter förstörs de.

Jag/vi ger mitt/vårt samtycke till att diskutera mitt/vårt barns situation i
SAGA-teamet.

___________________________ ____________________________
Ort
Datum

__________________________
Barnets namn

__________________________ ____________________________
Vårdnadshavares namn
Namnförtydligande

__________________________ ____________________________
Vårdnadshavares namn
Namnförtydligande

Detta samtycke sparas hos den som tar upp en fråga i SAGA-teamet och
gäller tills dess att någon av parterna drar tillbaka samtycket och som
längst under fyra månader från det datum som angivits ovan. Om du har
några frågor, ta kontakt med processledare Maja Hagström,
telefonnummer: 08-579 216 47 eller e-post: maja.hagstrom@sollentuna.se.

