
Vilken kommun/organisation arbetar ni i? 

Laxå 

Vad heter ni som diskuterade? 

Ann-Sofie Persson, Torbjörn Kärnblad, Annemo Johansson, Therese Magnusson, Jessica Gunnarsson 
 

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? 

Flickors mående, vad påverkar? 

Bli tafsad på… inte förvånande siffror, men hemskt att det är så. Vi måste jobba vidare med det! Normer, värderingar och jämlikhet. Och trygg på allmän plats. 
 

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. 

Höja medvetenheten om hur viktigt det är med utbildning! Pedagoger medvetna om sin roll i måluppfyllelsen. 

Samla ihop de krafter som faktiskt finns. Samsyn – diskussion, samverkan olika aktörer. 

Politiker måste medvetandegöras! Dialogen måste förbättras mellan politiker och verksamhet. 
 

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 kontakt med kommuner som arbetar med och når goda resultat, med frågor som rör t.ex. trygghet i skolan. 

Samla ihop på övergripande nivå och ta ett samlat grepp om mående och trygghetskänsla i hela vår kommun. Dialoggrupp – samtal politiker, tjänstemän (redan 16/10). 
 

Övrigt 

Hur få till en bättre svarsfrekvens i vår kommun? 

Hur få till tematiska föräldramöten som är intressanta för föräldrar? Ta in externa, t.ex. folkhälsoteamet. 
 


