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Gemensamt förhållningssätt: 

Barn utvecklas i samspel med sin omgivning. Omsorg och 
bekräftelse gynnar barnets utveckling. 

Att utforska och lyfta fram barnets egna förmågor hjälper oss att 
få idéer kring vilket ytterligare stöd barnet behöver i sin 
fortsatta utveckling. 

Barn behöver nätverk; med vårdnadshavare, vuxna och andra 
barn som ger känslomässigt stöd, vägledning, information 
och praktisk hjälp. 

Barn gynnas alltid av att vuxna i barnets omgivning samverkar 
och samarbetar positivt utifrån barnets behov. 

VÄRDEGRUND 

Syfte:  

Alla barn i Ystad kommun skall ges de bästa förutsättningar för 

utveckling. 

Detta skall bidra till att de kan och vill delta i och utveckla det 

demokratiska samhället. 

Gemensamma värderingar: 

Barnet skall ses utifrån ett helhetsperspektiv 

Barnet vill och kan utvecklas. 

Barnet är viktigare än dess prestation. 



VAD ÄR ETT 

NÄTVERKSMÖTE? 

När man som vårdnadshavare eller personal upplever att 

många personer eller instanser är inblandade i barnets 

utveckling och en samordning eller ett nytänkande 

behövs, kan ett Nätverksmöte där man samlar alla 

inblandade, vara ett bra sätt att komma vidare. 
 

Vårdnadshavare kontaktas alltid för diskussion om ett 

Nätverksmöte ska hållas eller ej.  
 

Vårdnadshavare är alltid med och bestämmer syftet med 

mötet och vilka som ska delta. 
 

På Nätverksmötet utgår man alltid från barnets styrkor och 

förmågor.  
 

Nätverksmötet leds av två samtalsledare som fått speciell 

utbildning i att hålla sådana möten. 



HUR GÖR MAN OM MAN 

ÖNSKAR ETT NÄTVERKSMÖTE?  

Är du vårdnadshavare kan du själv föreslå att det hålls ett 
Nätverksmöte kring ditt barn.  

Du kan vända dig till någon av nedanstående 
kontaktpersoner eller till någon av personalen på 
förskolan/skolan. 

Är du personal på förskola/skola diskuterar du med din 
förskolechef/rektor som avgör om man ska ansöka om 
Nätverksmöte.  

Är du personal på socialtjänsten och tror att ett 
Nätverksmöte kan hjälpa en familj, kan du själv ta 
kontakt. 

 

Kontaktpersoner: 
Glenn Sandelius   Maria Annellsson 
Norregatans fam.verksamhet Kultur och Utbildning  
0709-45 79 04   0411-57 73 94 
 

Ansökan om Nätverksmöte skickas till: Kultur o Utbildning, 

Nätverksmöte, 271 80 Ystad  
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