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Mål, nyckeltal och aktiviteter i Dals-Edsmodellen
Vision:
”Dals-Eds kommun skall vara en föregångskommun när det gäller barn och ungdomars
uppväxtvillkor. Våra barn och ungdomar skall känna sig värdefulla, viktiga och älskade.”
Inriktningsmål
Alla som arbetar med barn och ungdomar ska verka för ett gemensamt och positivt
förhållningssätt.
Resultatmål:
2014 ska alla i kommunens verksamhet som jobbar med barn och ungdomar ha genomgått ICDPutbildning.
Aktiviteter:
- Tvärsektoriell arbetsgrupp ska implementera olika former av föräldrastödsprogram
- Fortbildning/samverkansforum för:
+ Dals-Edsmodellen och Edsbusmodellen
+ Ärendegång hos socialtjänst
+ Anmälningsplikt
+ Utbildning svåra samtal
+ Sekretesshantering
+ BBIC-metoden
- Dialogmöten mellan AME och socialtjänst om helhetsperspektiv på gemensamma ungdomar
- Utveckla Edsbusmodellen och göra den känd bland personalen
- Formulera mål för drogförebyggande verksamhet i samverkan
- Utveckla samverkansinsatser mellan IFO och skola, t.ex tjej- och killgrupper samt livskunskap.
- Handlingsplan för föräldramöten.
- Utveckla en arbetsplan för utökad samverkan mellan skola och musikskola
- Hitta former för ökad samverkan mellan skola och fritidshem.
- Alla verksamheterna ska ha en gemensam APT varje år.
Inriktningsmål
En familjecentral som stödjer alla familjer med småbarn i deras utveckling som föräldrar.
Resultatmål:
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Minst 80 % av alla småbarnsföräldrar skall ha deltagit i familjecentralens verksamhet vid minst fem
tillfällen innan barnet fyllt 2 år.
Aktiviteter:
Alla aktörer på familjecentralen ska aktivt arbeta för att få alla småbarnsföräldrar och deras barn till
familjecentralen regelbundet.
Nyckeltal: Andel föräldrar som nåtts av verksamheten på Familjecentralen.
Inriktningsmål
Förskoleverksamheten skall stärka varje barns nyfikenhet och självkänsla samt skapa
harmonisk och trygg uppväxtmiljö. Barnen skall bli väl rustade för skola och fritid.
Resultatmål:
Alla barn skall känna trivsel och trygghet i sin vardag och de skall utveckla sin lust och nyfikenhet,
samt förmågan att leka och lära. Ett nära samarbete med föräldrarna skall finnas.
Aktiviteter:
- Tydliga rutiner skall finnas i vardagsarbete som skapar trygghet, trivsel och en utvecklande
lärmiljö.
- Utredning och därefter åtgärder i samverkan med föräldrar skall snarast ske om ett barn inte
utvecklas eller är otryggt i förskolan.
Nyckeltal: Följs upp via enkäter.
Inriktningsmål
Under grundskoletiden skall ungdomarna bli väl förberedda att göra de val i livet de själva
önskar.
Resultatmål:
1. Alla elever trivs och känner sig trygga i skolan.
2. Alla elever skall uppnå minst godkänt i samtliga ämnen.
3. Skolans undervisning skall främja elevernas lust och motivation till lärande och utveckling.
Aktiviteter:
- Kontinuerligt arbete med Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling.
- Utredning och därefter åtgärder i samverkan med föräldrar skall snarast ske om ett barn inte
utvecklas / uppnår målen utifrån kunskapskraven eller är otryggt i skolan.
- Skolan och fritidshemmen skall erbjuda läxhjälp.
- Kommunen skall erbjuda föräldrar stöd i föräldrarollen och engagera föräldrarna i skolans
verksamhet samt erbjuda repetitionskurs utifrån önskemål (tex matematik, engelska)
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- Alla elever skall efter grundskoletiden ha kunskap och kännedom om minst tio olika branscher på
arbetsmarknaden genom undervisning, föreläsningar, studiebesök och prao.
- Utveckla det entreprenöriella arbetet i grundskolan och gymnasieskolan.
- Ta fram infomaterial om hur man kan påverka och hur man startar en förening
Nyckeltal: Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen.
Inriktningsmål
Dals Eds kommun skall stödja ungdomars olika önskemål om utbildning både inom
gymnasiet och eftergymnasial.
Resultatmål:
Kommunen skall bekosta gymnasieutbildning för alla ungdomar, oavsett utbildningsinriktning.
Aktiviteter:
- Ett vägledningssamtal per termin från femte klass och tom 18 års ålder , där föräldrarna erbjuds
vara delaktiga.
- Bjuda in arbetsförmedlingen under höstterminen i åk 9 för att informera om arbetsmarknadsläget i
Dalsland och Sverige.
Nyckeltal: Andel ungdomar som kommit in på sitt första handsval till gymnasiet.
Nyckeltal: Andel genomförda vägledningssamtal per år.
Inriktningsmål
Ungdomens hus skall vara en kreativ samlingsplats för kommunens ungdomar som
tillvaratar deras idéer och intressen.
Resultatmål:
Ungdomens hus skall ha aktiviteter som gör att minst 60% av ungdomarna under 20 år deltar i
verksamheten.
Aktiviteter.
- Färdigställa lokaler 20 MTW
- Utveckla samverkan mellan olika aktörer på 20 MTW och utveckla en gemensam
verksamhetsplan för att tillgodose många olika intressen
- Alla ungdomar skall ha möjlighet att delta och påverka aktiviteterna på Ungdomens hus.
- En förslagslåda skall finnas på Ungdomens hus. Förslagen skall lyftas i diskussioner mellan
ungdomarna och personalen.
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- Personalen skall reagera direkt om någon ungdom far illa eller beter sig illa, bryter mot regler.
Kontakta föräldrar, skola och ev. socialtjänsten.
Nyckeltal: Andel ungdomar som deltar i verksamheten.
Inriktningsmål
Kommunen skall särskilt uppmuntra och stödja föreningar som skapar nya aktiviteter för
barn och ungdomar.
Resultatmål:
Varje år skall kommunen uppmuntra föreningslivet att starta minst två nya verksamheter för barn
och ungdomar.
Aktiviteter:
- Kultur och fritid skall utforma riktat stöd för nya verksamheter samt informera om möjligheten att
få stöd till föreningar.
Nyckeltal:Antal nya aktiviteter för barn och ungdomar.
Inriktningsmål
För att nå alla ungdomar behövs uppsökande verksamhet, alltså att man finns i
ungdomarnas miljöer på deras fritid. Detta är speciellt viktigt vid evenemang.
Resultatmål:
Vid evenemang som drar ungdomar skall kommunen alltid ha personal på plats bland
ungdomarna.
Aktiviteter:
- Socialtjänsten finns som ett naturligt inslag på Ungdomens hus.
- Kommunen skall organisera så att personal finns på plats vid ungdomsevenemang.
- Minst fyra temakvällar per år ska arrangeras i samverkan olika aktörer.
Nyckeltal:Andel ungdomsevenemang där kommunen har haft personal på plats.
Inriktningsmål
Kommunen skall arbeta för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.
Resultatmål:
Alla ungdomar skall senast 90 dagar efter avslutat gymnasium kontaktas och erbjudas stöd i
jobbsökandet.
Aktiviteter:
- AME upprättar rutiner för hur kontakterna skall tas.
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Resultatmål:
Kommunen skall erbjuda minst 20 gymnasieungdomar sommarjobb inom sina verksamheter.
Aktiviteter:
- Kommunens verksamheter inventerar i god tid och erbjuder sommarjobb till gymnasieungdomar.
- Utbilda handledare av praktikanter inom kommunens verksamheter
- Föra in frågor om arbetsintegration i medarbetarsamtalen med chefer och arbetsledare
- Bjuda in arbetsförmedlingen under höstterminen i åk 9 för att informera om arbetsmarknadsläget i
Dalsland och Sverige.
Nyckeltal: Antal sommarjobbande gymnasieungdomar i kommunen.
Nyckeltal: Antal ungdomar som fått hjälp av kommunen i sitt jobbsökande.
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