Samverkan för barnets utbildning
Tvärprofessionellt samarbete mellan socialtjänst
och förskola och skola
BBIC – en enhetlig modell
Barns behov i centrum (BBIC) används vid utredning, genomförande
och uppföljning i den sociala barnavården.
Kunskapsgrunden i BBIC illustreras med hjälp av en triangel.
BBIC-triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga
och Familj och miljö. Varje sida innehåller fyra områden som ytterligare
beskriver vad sidan omfattar. I mitten återfinns det som ska vara i centrum
i allt arbete enligt BBIC – barnet och barnets behov.
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Samverkan för barnets bästa
Socialtjänsten, liksom förskolan och skolan har ett ansvar att samverka kring barn
som far illa. Socialtjänsten har ett ansvar att aktivt verka för att en samverkan
verkligen kommer till stånd (5 kap. 1 a § socialtjänstlagen, SoL och 29 kap.
13 § skollagen).
Socialtjänsten avgör vid en utredning av ett barns behov av skydd eller stöd vilka
kontakter som behövs för att kunna besvara utredningens frågeställningar
(11 kap. 2 § SoL). Förskolan och skolan är vid sådana utredningar skyldiga att
lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse till socialtjänsten (14 kap. 1 SoL).
Bestämmelsen gäller även för fristående förskolor och skolor.
Samverkan kring barnets vistelse i förskolan och skolan sker huvudsakligen genom
samtycke från vårdnadshavare och/eller den unge. Undantag är när barn eller
unga vårdas enligt 2 eller 3 §§ lag med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU. Samverkan mellan socialtjänsten och förskolan/skolan kring enskilda barn
behövs i samband med att
• barnet utreds inom socialtjänsten
• barnet får insatser inom öppenvård
• barnet är placerat utanför hemmet.
Läs mer Lagstiftning om samverkan- en sammanfattning. se www.socialstyrelsen.se

Stöd för samverkan
De stöd som syftar till att underlätta tvärprofessionellt samarbete mellan socialtjänst
och förskola och skola. Materialet är utarbetat av Socialstyrelsen med stöd av
Skolverket. Materialen kan behöva anpassas till det enskilda barnet och syftet med
samverkan i den aktuella situationen. Materialen ger stöd för två situationer, när
socialtjänsten konsuleterar en skola kring ett barn eller när socialtjänsten efterfrågar skriftlig information om ett barn.

Konsultation
I BBIC finns två material för konsultation, som används av utredande socialsekreterare,
ett för förskola och ett för skola. Materialen innehåller frågor som rör barnets
utveckling och är baserade på kända risk- och skyddsfaktorer för utsatthet och
psykosocial problematik. Dessa frågor är tänkta att ställas av socialsekreteraren
till den personal inom förskola och skola som har god kontakt med barnet. De kan
med fördel användas som stöd vid en intervju.
• Konsultation med förskola
• Konsultation med skola
Observera att det finns underlag för konsultation med BVC och skolsköterska när
det gäller barnets hälsa i separat material (BBIC samverkan för barnets hälsa).

Utlåtanden
När socialtjänsten behöver få skriftlig information från förskola/skola,
kan de mallar som tagits fram inom BBIC användas som stöd.
• Utlåtande till socialtjänsten från förskolan
• Utlåtande till socialtjänsten från skolan
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