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LILLA EDET. Alltför 
många elever går ur 
nian utan godkända 
betyg.

Nu erbjuder Lilla 
Edets kommun stöd 
och råd för familjer som 
har barn i årskurs 6-7, 
familjer som önskar 
extra stödinsatser.

Klara-projektet är 
ett unikt samarbete, 
mellan skolan och soci-
altjänsten, som skall ge 
ungdomarna bättre för-
utsättningar att lyckas 
i livet.

Bertil Nylén, socialpedagog, 
och Pernilla Martinsson, so-
cionom, har tillsammans med 
Karl Willorg (IFO-chef) och 
Ulla Olofsson (verksamhets-
chef central elevhälsa) varit 
med och utformat mallarna 
för Klara-projektet som star-
tades upp i slutet av förra året. 
Under hösten 2006 beviljade 
Länsstyrelsen pengar till pro-
jektet, som numera även ges 
bidrag från Myndigheten för 
skolutveckling.

– Bakgrunden är att alltför 
många elever går ur nian utan 
godkända betyg i kärnämnena 
och att IFO haft många ären-
den som gällt elever som upp-
visar ett stort riksbeteende, 
till exempel massivt skolkan-
de från skolan. Karl Willborg 
tog initiativ till Klara-projek-
tet. Syftet med det här pro-
jektet är att jobba mer före-
byggande och med en utökad 
samverkan mellan skolan och 
socialtjänsten, säger Bertil 
Nylén till Alekuriren.

Kostnadsfritt
Klara-projektet är kom-

munövergripande och samtli-
ga skolor i området är infor-
merade om den kostnadsfria 
hjälp som nu finns att erbju-
da familjer med barn i års-
kurs 6-7.

– Det finns framförallt två 
mål med projektet. Det ena är 
att våra elever ska gå ut med 
godkända betyg i kärnämne-
na, det andra är att de inte ska 
behöva bli föremål för famil-
jehemsplacering eller institu-
tionsplacering, säger Pernilla 
Martinsson och fortsätter:

– Att vi har vänt oss till för-
äldrar med barn i årskurs 6-7 
beror på att någonstans skulle 
vi börja. Förhoppningen är att 
vi på sikt ska kunna gå ner i 
åldrarna om vi får ökade re-
surser.

Bertil Nylén och Pernil-
la Martinsson har fått fria 
händer att utveckla Klara-
projektet utifrån sina respek-
tive professioner, men diskus-
sioner förs regelbundet med 
Klaras ledningsgrupp, Karl 
Willborg och Ulla Olofsson. 
Det sker hela tiden i nära sam-
arbete med skolans mentorer 
och elevhälsan.

– Första uttagningen till 
Klara sker genom mentorer-
na på de olika skolorna. Det är 
mentorerna på de olika sko-
lorna som ser om något inte 
stämmer för barnet och som 
kan skönja farhågor för fram-
tiden. Riskfaktorer som man 
kan se är bland annat skolk, 
missbruk och kriminalitet. 
Det kan också handla om ett 
socialt avvikande beteende, 
säger Bertil Nylén.

Finns det något möns-
ter hos de elever som ni i 
Klara-projektet kommer i 
kontakt med?

– Det finns en gemensam 
nämnare och det är att elev-
erna har svårt att uppnå sina 
kunskapsmål. I övrigt ser det 
väldigt olika ut från elev till 
elev, säger Nylén. 

15 familjer
Det är mentorerna som tar 
kontakt med föräldrarna och 
erbjuder stöd via Klara-pro-
jektet. Just nu arbetar Bertil 
Nylén och Pernilla Martins-
son med 15 familjer, vilket 
också är taket i nuvarande 
projektform.

– Runt årsskiftet kom vi 
igång med de första familje-
samtalen och sedan har det 
rullat på. Det individuel-
la stödet ser olika ut beroen-
de på hur behovet ser ut. Det 
finns emellertid två obliga-
toriska delar i projektet som 
deltagarna inte kan välja bort. 
För eleverna är det ART – Ag-
gression replacement train-
ing. ART är en metod där 
man lär sig generella tek-
niker för sociala situationer 
som alla barn kan lära sig nå-
gonting av oavsett grundpro-
blematik, säger Pernilla Mar-
tinsson.

– För föräldrarna är det 
Ungdoms-KOMET, ett för-
äldraträningsprogram som är 
utvecklat i Sverige. Det är ett 
tillfälle för föräldrar att möta 
andra föräldrar i en liknande 
situation och som syftar till 
att på ett positivt sätt få råd 
och stöd i frågor som rör bar-
nens och familjens utveckling. 
Det handlar bland annat om 
att stärka barn-föräldrarela-
tionen, diskutera olika upp-
fostringsstrategier, hur man 
skapar positiva aktiviteter 
med barnen med mera, säger 
Pernilla Martinsson och till-

lägger.
– Grundtemat i KOMET 

är att se och fokusera på det 
som fungerar och är posi-
tivt. Genom att belysa det väl 
fungerande och bekräfta goda 
beteenden är chansen större 
att man lyckas vända ett dåligt 
beteende än om man fokuse-
rar på det som inte fungerar i 
alltför hög grad.

Hur har responsen från för-
äldrarna varit så här långt?

– Väldigt god. Vi lägger 
mycket fokus på föräldrarna, 
att stötta dem, ge dem kraft, 
motivera och stödja. Kicken 
för oss är de positiva föränd-
ringar som vi har kunnat se i 
många enskilda fall, avslutar 
Bertil Nylén.

FOTNOT. Myndigheten för skolutveck-
ling har beviljat Klara-projektet ett 
bidrag på 200 000 kronor. Utöver detta 
ekonomiska stöd har även Utbildnings-
nämnden i Lilla Edet beslutat att bidra 
med 700 000 kronor till projektet.

– Unikt samarbete mellan skolan och socialtjänsten

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Bertil Nylén och 
Pernilla Martinsson 
driver Klara-pro-
jektet i Lilla Edet. 
Projektet, som sker 
i samverkan mellan 
skolan och social-
tjänsten, erbjuder 
kostnadsfri stöd- 
och rådgivning till 
dem som har barn 
i årskurs 6-7. Mål-
sättningen är att 
fler ungdomar ska 
gå ur skolan med 
godkända betyg 
och inte bli föremål 
för familjehems- 
eller institutions-
placering.

www.lodosemuseum.se

T.o.m. 2 december 

HÖSTSALONG
Årlig konstutställning arrangerad av 
Konstnärssektionen i Göta Älvdalens 

Konstförening. 

Tisdag 30 oktober - torsdag 1 november 
kl 11-15 

HÖSTLOVSPYSSEL 
Vi fl ätar och slyngar band. 

Lördag 17 november kl 13-16 

STICK-CAFÉ!
Vi samlas för att handarbeta på museet. 

Lördag 24 november kl 14 
Invigning av den nya utställningen 

BILDER AV VÅRA FÖRFÄDER
-om arkeologiska tolkningar av våra 

förfäders spår  i Göta Älvdalen. 

Söndag 9 december kl 11-17 

JULMARKNAD
-i samarb. med Föreningen Slöjd och 

Konsthantverk kring älven. 

Torsdag 13 och fredag 14 december kl 19 

MEDELTIDA JULBORD 
-för förbokade grupper  20-80 pers. 

Föranmälan: 0520-89 703
lodose.museum@vgregion.se 

16 december-30 mars 

BARN I BYN 
-om lek och allvar på medeltiden.

Byt tak i höst!
Takpannor

tegel&tillbehör

VallbyVallby 
ByggvarorByggvaror

Mittemot Statoil i Lödöse tel. 0520-66 18 80

Projekt som stöttar föräldrar och hjälper utsatta elever


