
Vilken kommun/organisation arbetar ni i? 

Askersund (BOU/IFO/kommunledning) 

Vad heter ni som diskuterade? 

Madeleine Andersson, Jan-Erik Eriksson, Maria Ljungberg, Britt-Mari Ekegren, Anna Jacobsson 
 

Var det någonting som överraskade/förvånade utifrån förmiddagens presentationer? 

o Ägna en minut åt att enskilt fundera på vad du själv anser stack ut/ förvånade mest. 

o Gå laget runt och berätta för varandra vad ni har valt. 

o Är det någonting utifrån förmiddagens presentationer som ni anser behöver ges en hög/högre prioritet? 

Vi hade hoppats att siffrorna för flickornas välmående förändrats till det bättre då vi sett dessa siffror under flera år. Vi blev glada av att se att siffrorna på barn som upplever sig ha en vuxen att prata med ökat. Vad hände 2011 

som förändrade välmåendet hos unga, har nya skollagen eller explosionen av sociala medier med det att göra? 
 

Är det någonting ni kan ha användning för i er verksamhet? 

o Diskutera i gruppen och dela med er av era olika tankar. 

o Finns det någon information som ni redan idag använder er av i styrning och ledning och/eller dagliga arbetet. Ge exempel. 

o Finns det någon information som ni skulle kunna använda er av i styrning och ledning och/eller dagliga arbetet, men ännu inte gör? Ge exempel. 

Vi vill få till ett samordnat, välorganiserat projekt för att öka välmåendet hos flickor. Vi ser ett behov av att öka mängden fysisk aktivitet inom ramen för skolan. Vi vill tillsätta en samordnande funktion för skola och vi vill återuppta 

användningen av arbetsmaterialet DISA för att öka välmåendet hos flickor. 
 

Vad blir nästa steg? 

o Diskutera i gruppen och dela med er av era olika tankar. 

o Vad gör ni när ni kommer till jobbet på måndag, vad kommer ni ha gjort inom en månad respektive ett år? 

o Finns det någon statistik som ni önskar få en fördjupning kring, på vilket sätt eller i vilket sammanhang i så fall? 

Ta med siffrorna på flickorna till elevhälsan. Hitta sätt att förmedla dessa siffror till föräldragruppen. Diskutera snarast i våra egna arbetsgrupper. Visa materialet i våra föräldrautbildningar och diskutera. 
 

Övrigt 

Vi vill att politiken tar del av dessa siffror, så att resurser avsätts. 
 


