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Skolor som har en policy identifierar i större utsträckning barn 
som lever i familjer med missbruk än skolor som saknar policy. 
Skolan har en unik position att identifiera dessa barn.  

Var femte barn i Sverige lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller 
narkotikakonsumtion (i en normalstor klass är det 3-5 barn som är utsatta). 

Barn i familjer med missbruk kan utsättas för följande risker:

 ökad risk för egna missbruksproblem
 om det finns fler riskfaktorer, t ex fattigdom, psykisk sjukdom eller våld 

i familjen så finns ökad risk för framtida problem med psykisk ohälsa
 betydelsefullt för en positiv utveckling har visat sig vara barnets egna 

resurser, sociala kapacitet och det stöd som barnet kan få från sin 
omgivning

Hur upptäcker vi dessa barn?

”Symptom/Tecken” hos vissa av dessa barn/elever med missbruksproblem kan 
vara:

- hög frånvaro
- tar alltför stort ansvar
- presterar sämre
- osynlig
- utåtagerande
- söker onormalt mycket vuxenkontakt
- fysisk försummelse
- psykisk försummelse
- passar tider dåligt 



Handlingsplan

Vid oro från någon pedagog/personal på Edens skola kontaktas i första skedet 
elevhälsan som består av: Kent Karlsson - rektor, Kicki Fasth Anderlund – btr. 
rektor, Lotta Camp – skolsköterksa, Oskar Jönsson – kurator och Emma Götulf – 
specialpedagog. Inom en vecka efter besked om oro skall gruppen samlas. 
Där beslutas tillsammans med berörd personal om hur samtal tillsammans med 
vårdnadshavare ska gå till och vilka som skall medverka (minst en person 
medverkar från elevhälsan tillsammans med berörd pedagog).

Samtal med vårdnadshavare bokas omedelbart. 

Efter samtal med vårdnadshavare återrapporteras ärendet till elevhälsoteamet. 

Anmälningsskyldighet

När anmäler vi ärenden till Socialtjänsten?

Anmälningsskyldigheten regleras i SoL 14 kap 1§, där står följande:

”Allmänhet som har oro för ett barn bör anmäla detta till socialtjänsten”.

”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom skall genast anmäla 
till socialtjänsten om det i verksamheten finns oro för ett barn. 



Anmälningsförfarande

 Anmälan bör vara skriftlig
 Informera vårdnadshavare om anmälan innan kontakt tas med 

socialförvaltningen (dock ej vid misstänkt misshandel/sexuella övergrepp)
 Ansvarig pedagog gör anmälan till socialtjänsten om inget annat bestäms i 

elevhälsoteamet. 
 Socialsekreteraren håller i mötet

Efter detta tar Socialtjänsten över ärendet, naturligtvis har vi extra koll på hur 
barnet mår fortsättningsvis. 

Att tänka på vid en anmälan är att be socialsekreteraren om återkoppling. Detta 
innebär att socialtjänsten tillfrågar berörd familj om de godkänner återkoppling 
till anmälaren. Får de inget godkännande ska de meddela om detta. 

Socialtjänsten hör följande från många skolor i landet:
- Nej, anmäla! Då kanske de tar barnet ifrån föräldrarna….
- Vi anmäler och anmäler, men märker inge skillnad…
- Varför anmäla? Socialen gör ändå ingenting….
- Vi har inga bevis för att barnet inte har det bra……

Socialtjänsten uppmanar oss att anmäla om och om igen då det kan vara så att 
utredning öppnas när den 2:a, 3:dje eller fjärde anmälan har gjorts. Det krävs 
vissa kriterier för att Socialtjänsten ska kunna öppna utredning i ärendet. 
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