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Följande handlingsplan för barn och ungdomar i Arvidsjaur har tagits fram för att alla som arbetar med 
bam och ungdomar ska kunna visa på ett gemensamt syn- och arbetssätt. 

"Gemensamma krafter för bam och unga i Arvidsjaurs kommun" bygger på att barnet/ungdomen får en 
omedelbar reaktion på sitt handlande. 

Målsättningen är att så snabbt som möjligt kunna erbjuda föräldrar och barn hjälp och stöd för att 
förebygga att bam och ungdomar hamnar i svårigheter. Det förutsätter ett nära samarbete mellan 
föräldrar, bam och berörda. 

Det viktiga är - att bry sig om, lägga sig i, påverka, stödja, uppmuntra m.m. Allt för att så snabbt som 
möjligt kunna främja en positiv utveckling för våra bam och ungdomar. 

Personal från skola, socialförvaltning, mötesplatsen för unga och polis har upprättat dokumentet. 

Personal som arbetar med barn och ungdomar är alltid skyldiga 
att anmäla till socialförvaltningen vid misstanke att barn far illa 
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SKOLFRANVARO 
1. Förälder anmäler dagligen frånvaro till skolan. 

2. Vid upprepad/olovlig frånvaro kontaktar ldassläraren/mentorn omgående elev och förälder. 

3. Om frånvaron fortsätter arbetar skolan utifrån den plan som gäller för alla skolor i Arvidsjaurs 
kommun. 

TOBAK - ALKOHOL - DROGER — E -CIGARETTER 
När personal i grundskolan, gymnasiet och mötesplatsen för unga, kommer i kontakt med barniungdom 
som använder tobak, alkohol eller andra droger ska kontakt tas med hemmet. 

Tobaksförbud råder på alla skolområden och på mötesplatsen för unga. 

Personal som uppmärksammar tobaksanvändning, tar kontakt med hemmet och med 
rektor/verksamhetschef. Uppmärksammas användning av alkohol eller andra droger, kontaktas hemmet, 
sedan anmäls detta till socialförvaltningen och till rektor/verksamhetschef. 

Individ och familjeomsorgen kallar då till uppföljningssamtal med familj, där skolan kan medverka. 
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SNATTERI - SKADEGÖRELSE 
När personal i grundskolan, gymnasiet och mötesplatsen för unga, kommer i kontakt med barn/ungdom 
som snattar eller förstör, ska kontakt tas med hemmet. 

Förälder och bam bör ges möjlighet att försöka reda upp det inträffade, t.ex. städa upp efter sig, ersätta, 
lämna tillbaka osv. 

Vid upprepade förseelser eller då gämingen anses allvarlig kontaktar rektor/verksamhetschef hemmet och 
därefter polis och individ- och familjeomsorg. 

DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 
Personal i grundskolan, gymnasiet och mötesplatsen för unga, ska aktivt arbeta för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling av bam och unga i samverkan med hemmet. 

Alla bam och unga ska behandlas lika. Varje verksamhet har upprättade planer mot diskriminering och 
kränkande behandling. Förekomst kräver skriftlig dokumentation. 
Diskrimineringsgrundema är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

SAMVERKAN 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska på politisk nivå aktivt arbeta för att förbättra 
sarnverkansformerna när det gäller förebyggande arbete som rör barn och unga. 
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Vart kan jag vända mig när jag har funderingar eller känner oro runt egna och/eller 
andras barn/ungdomar? 

Var kan jag få hjälp i mitt föräldraskap? 

FIr finns kontaktuppgifter som kan vara till nytta för vårdnadshavare, barn och ungdomar, m.fl. 

Familjestödjare 

Familjerådgivare 

Socialsekreterare 

0960-165 10, 070-342 78 18 

072-564 57 60 

0960-157 19, 0960-158 78 

Skolkuratorer 070-537 38 66, 073-081 56 57 

Skolsköterskor 070-537 38 67, 070-598 88 19, 070-269 17 51 

Rektorer 	Park- och Ringelskolan 072-554 37 84 
Fridhemsskolan 070-670 59 94 
Sandbackaskolan 072-530 29 48 

Polisen 070-597 03 90, 072-709 63 44,010-368 41 97 

Boendechef HVB-hem 076- 526 53 33, 0960-158 46 




