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Komet föräldraträning och Ledarskap i klassrummet, projekt för metod- och kompetensutveckling för utvecklandet av förebyggande och
behandlande insatser
_________________________________________________________________________________________________________

Ansökan till Kompetensfonden om utvecklingsmedel till behandlingsinsats
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Kompetensfonden ansöka om medel till utveckling av Komet som behandlingsinsats i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Socialtjänstnämnden godkänner finansieringsplanen med de åtaganden för socialtjänst
förvaltningen som angivits i ansökan.

Dag Helin

/Peter Carlsten

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Preventionscentrum Stockholm. Diskussioner har också förts
med de stadsdelsförvaltningar som ingår i projektet.
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Sammanfattning
Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen påbörjades PMT/Komet-projektet1 i juli 2003, det
skulle i första hand pågå till och med 31 december, 2005. Syftet med projektet är att utbilda personal inom stadsdelsförvaltningarna i föräldraskapscirklar samt ledarskap i klassrummet för utveckla och införa förebyggande och tidiga insatser som är verksamma. Projektet har varit framgångsrikt cirka 628 föräldrar har hittills deltagit föräldracirklar, de värderar programmet positivt. Sjutton stadsdelsförvaltningar deltar, 100 gruppledare och nio
handledare har utbildats.
Precens vill nu vidareutveckla Komet i två riktningar, den ena är en mer allmänt förebyggande insats och den andra är en behandlande insats. I båda fallen är Komet för föräldrar
grundstommen i insatserna. Arbetet med den allmänt förebyggande insatsen innebär utvecklandet av en ett skriftligt material och filmer som vänder sig föräldrar till barn i åldern
3-10.
Utveckling av en behandlande insats består av att utveckla ett ”screeningsinstrument” för
att bedöma vilken/vilka form/er av stöd och insatser familjen skulle behöva, motiverande
samtal och stressreduktion för föräldrar i grupp, individuella samtal, avlastning, samarbete
med skolan och insats med skolkomet. Insatserna skulle självklart ”skräddarsys” till varje
familj. Föräldramanualen skulle anpassas för en längre och behandlande insats.
Komet föräldraskapscirklar samt ledarskap i klassrummet är två strukturerade metoder för
att arbeta med föräldrar respektive lärare som har svårigheter eller problem med utagerande och trotsiga barn. Metoderna har starkt stöd i forskningen, både som individuell behandlingsform och som förebyggande insats på gruppnivå. Målet är att de ska ge goda och bestående resultat för barn, som har sociala svårigheter, och deras familjer.
Ansökan avser
•
•
•

Avslutning av det påbörjade projektet 1.7.-31.12.2005
Utvecklande och utprövning av ett allmänt förebyggande program med skriftligt material och filmer.
Utvecklande och utprövning av en behandlingsinsats på hemmaplan.

Bilagor
Ansökan till Kompetensfonden
FoU-rapport: Komet för föräldrar. Vilka föräldrar deltar, vilka är barnen och vad tycker
föräldrarna om Komet?

1

För att slippa bokstavsförkortningar och i stället ha svenska benämningar kommer från och med våren 2004 programmen gå under
namnet Komet- föräldraskapscirklar och Komet – ledarskap i klassrummet.

