
                   BARNPILOTVERKSAMHETEN 

 

  

 

 
Samverkan mot barnmisshandel i Västerås 

 

Våga se och agera när barn far illa,                       
eller riskerar att göra det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polisen i Västmanland 



•   Camilla Johansson, 43 år. 
 
• barnskötare förskolan 

Soltorpet, på området 
Bjurhovda sedan 24 år. 
 

• Utbildade mig till Barn 
pilot år 2005  
 

• Har två egna pojkar på 16 
och 9 år gamla. 



Arbets- och 
ansvarsområde!  



… och jag… 
Urban Pettersson. 
Pensionär.  
 
Har jobbat som 
samordnare för 
Barnpilotverksamheten 
sedan 2002. 



UPPLÄGG  (60 MINUTER) 

 
 
Varför gör vi detta? 
 
Hur går det till? 
 
Hur har det fungerat? 
 



         Barnpilotverksamheten 

2000 - 2019 



Varför? 

 Förbud mot att använda våld som 
uppfostringsmetod (1979) 

 

 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989/90) 

 

 Ny socialtjänstlag (2001) 

 

 Kommittén mot barnmisshandel (1998 – 2001) 





                Kommittén mot barnmisshandel  
                                   1998-2001 

SOU 2001:72   http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/08/sou-200172 

Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 
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       Barnfokus 



Ökat Barnfokus     (Artikel 2,3, 6 och 12) 
 
• Vuxnas syn på barn och barndom    

• Barnets egen syn, egna synpunkter, egna fokus    

• Barnrättsfokus 

 

 
Barndom,  

den period i en människas liv som sträcker sig fram till dess att hon 
betraktas som fullvärdig medlem i samhället. 

        Nationalencyklopedin 2019!!! 



Civilkurage 

Civilkurage 



Modigare personal 

 Våga ”Föra på tal” 

 Våga fråga 

 Våga ta hand om svaren 

 Våga stå upp för barn, vara ”besvärlig” 

 Våga larma 

 … 



KUNSKAP 



Ökad kunskap om: 
- Barnkonventionen 

- Lagar och regelverk (FB, SoL, HSL, BB…) 
- Anmälningsskyldigheten 

- Socialtjänsten, Polisen, BUP… 

- Hjälp och stödinsatser för barn, unga, föräldrar, familjer – Familjecentrum, Gruppverksamhet för 
barn… 

- Barn, barns utsatthet, risker, inte bara föräldrars oförmåga… och Skydds/Friskfaktorer 

 Omsorgssvikt, Aga, Barnmisshandel, Sexuella övergrepp, Barn till psykiskt sjuka/missbruk. 
 Men också Hedersrelaterat, Barnfattigdom, Nätet, Mobbning… ”Bötning”…. 

- Forskning 

OCH 

- Kunskap om mig själv, mina värderingar, mitt synsätt, min egen förmåga att våga se och agera, om 
mina egna svagheter och styrkor 

 



SAMVERKAN 



Ökad Samverkan 

Mellan 

- Organisationer och inom organisationer 

- Verksamheter 

- Yrkesgrupper 

 

- Ökad kännedom och tilltro 

- Prata gott om andra  



Prata med varandra 

Betänkandet (Barnmisshandel – att åtgärda och förebygga) 

som Kommittén mot barnmisshandel presenterade 2001 

 beskriver en rad brister som behöver rättas till.  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2001/08/sou-200172/  

 

Barnfokus, Civilkurage, Kunskap och Samverkan. 

 

Hur ser det ut idag?  

Vad tycker du/ni? 
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Hur går det till? 



                           BP Samverkansgrupp   

      Verksamhetens motor, idébärare och ”själ” 
17 personer från: 

 

Mödravården    Förskolan    Familjecentrum 

Barnhälsovården            Skolhälsovården   Socialtjänsten  

Barnsjukvården          Skolan    Fritidsverksamhet 

Vuxenpsykiatrin   Funktionsnedsättning   

BUP     

       Polisen (Barngruppen/Barnahus) 

 

 Samverkansgruppen ansvarar  för utveckling, planering och för Barnpilotutbildningar, 
inom ramen för sina ordinarie uppdrag 



Samordnare  
Arbetsgivare - Västerås stad 

 
 

• Verksamhetens ende anställde 

• Ledarroll och servicefunktion 

• Informatör – Administratör - Kommunikatör(Sändlistor) 

• Ha koll – Överblick - Omvärldsbevakning Ansvara för 
Samverkansgruppen 

 

 



Barnpilot-konceptet 
 
  

•Utbildningar    

 

•Samtalsgrupper 
 

•Barnpilotdagar  



          Utbildning 
Steg 1 

• Tre dagar (2 + 1) 

• 25 deltagare 

• Två omgångar per år 

 

• Alla tänkbara myndigheter, verksamheter och yrkesgrupper, som 
har med barn att göra 

 

Steg 2:  2 dagar, 25 ”gamla” Barnpiloter 

  2 tillfällen per år 



Vad gör en Barnpilot! 
• Agerar 
• Civilkurage  
• Barnkonventionen - Barnfokus 
• Uppdatering 
• Kompetens 
• Informationslänk till förskolan, pedagoger 
och föräldrar. 
• Informerar på föräldramöten 
• Barnpiloter har inte mer ansvar,men mer 
kunskap. 
• Vi förebygger och skapar alltid en god 
relation med föräldrar för att också 
förebygga och få ett bra samarbete med och 
kring barnen. 





Oro, anmälan och utredning 
• Viktigt att börja en dokumentation i tidigt stadie vid oro. 

 

• Observationer och kartläggning. 

 

• Lösnings fokuserad! Se lösningen för barnets bästa! 

 

• Samarbete med föräldrar är jätteviktigt! 

 

• Handlingsplan – när barn utsatts för brott 





Familjecentrum 8 familjecentrum i Västerås  

Familjecentrum består av:  

 

 Barnmorskemottagning 

 Barnhälsovård 

 Öppna förskolan 

 Familjevägledare 



Barnpilot - gruppträffar 
3 nätverksträffar/termin på familjecentrum 

Information/uppdatering… om exempelvis oro på bostadsområdet 

Tips 

- på bra böcker 

- På olika fonder som hjälper familjer med ekonomiska bekymmer 

- Barn kan få ansöka och få åka gratis på kollo 

- Föräldrautbildningar (Komet, BiFF…) 

- mm 

De hjälper även till med föräldrasamtal vid behov 

 

 



BP samtalsgrupp 
Träffas 2-3 ggr/termin  

 

• Hålla processen levande 

• Påfyllning 

• Samverkan 

• 1200 Barnpiloter! 



BP dagar 
Fortbildning & Manifestation  

• En per termin 

• 150 – 200 deltagare 

• Aktuella och intressanta teman, t.ex. 
• Omsorgssvikt 

• Barnfattigdom 

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Barn och ”nätet” 

• Barn och skilsmässa  

• Barn och våld 

• Barn i asylprocessen 

  

 



      Några teman 

Detta borde 
alla veta om 
barnmisshandel 

DETTA BORDE ALLA VETA OM 
SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN 

                               

Barnombudsmannen           
            2006:01 
”Vill man gå på toa 
ligger man illa till” 
Om arbetsmiljön i skolan 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.nck.uu.se/digitalAssets/351/351248_3heders.png&imgrefurl=http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/for-kommuner/webbstod/att-arbeta-med-sarskilt-utsatta/&h=90&w=236&tbnid=mP3sH4YEz_U8EM:&zoom=1&docid=L6sfhzfPNv4wHM&hl=sv&ei=xf9-VNy7DOjmywPm4YKIAQ&tbm=isch&ved=0CB4QMygWMBY4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1145&page=9&start=205&ndsp=30
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Skänken! 

• på vår förskola startade 
skänken för ca 5 år sedan 
 
• Hållbar utveckling,då 
familjer kan lämna in kläder 
och plocka ut efter behov till 
sina barn. 



En barnpilot 
 
 
• Har genomgått en introduktionskurs på tre dagar 

• Har ett barnrättsperspektiv, d v s goda kunskaper om barnets rättigheter enligt 
Barnkonventionen och andra lagar och regelverk 

• Har extra mått av civilkurage 

• Träffar regelbundet andra barnpiloter i en samtalsgrupp. 

• Deltar regelbundet i Barnpilotverksamhetens fortbildningsdagar, ”BP-dagar” som 
arrangeras 2 tillfällen per år 

• Är en resurs, en kunskapskälla, en konsult, ett stöd för sina arbetskamrater när det gäller 
att se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det 

• Har god kännedom om Familjecentrum och andra hjälp- och stödinsatser som finns för 
barn och föräldrar i Västerås 

• Har insett vikten av och syftet med att samverka med andra verksamheter och 
yrkesgrupper 

• Pratar gott om andra yrkesgrupper och verksamheter! 

 



Barnkonventionen 



RESPEKT 

SKYDD 



 
 Artikel 19 

  
Barnet har rätt att skyddas  

mot fysiskt eller psykiskt våld och  

mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar  

eller andra vårdnadshavare.  

 

 
Enligt barnkonventionen bär staten ansvaret för att alla former av våld mot barn förhindras, oavsett om våldet 

utövas av statstjänstemän eller föräldrar, andra vårdnadshavare, lärare eller andra barn. 

 



Hur har det fungerat? 



                                                                                          Barnpilotnätverket idag 
 

  

 Sedan starten 2003 – 45 utbildningsomgångar - 1200 barnpiloter 
+ 30 i Norberg 

  

   Förskola, skola och sjukvård  

  

   Tandläkare, Mimer Byggnads AB, Skolbuss, Länsstyrelsen, 
Bibliotek, Tjejjouren, Kyrkan, Migrationsverket, 
Frivilligorganisationer, Politiker, mfl… 

  

 (IKEA och ICA… Idrottföreningar…) 

  



Utbildningen - kommentarer 
- Känner mig modigare och säkrare 

- Tänker på barn/unga jag mött 

- Bra att få möta andra yrkesgrupper 

- Bra mix – samtal, diskussioner och information 

- Detta borde alla vara med på (inte minst min chef) 

- Varför fick jag inte denna information i min utbildning? 

- Bra information om socialtjänsten och Barnahus 

- Bra att veta om alla andra verksamheter 

- Känner mig stolt! 

 



 

 

Ett hedersuppdrag  
Innebär främst att vara ett stöd  

och en rådgivare på sin arbetsplats  

när det uppstår oro för ett barn.  

 



Fråga ett barn: 
 
Om man väljer att fråga ett barn hur barnet mår, 
då vi kanske känner en oro, så måste vi också 
vara beredda på svaret och agera utefter 
barnfokus! 
 
ALLA KAN VI GÖRA SKILLNAD!!!!!! 
 
 
 



                             Allra sist 
 

 

 

 ”Tragedin i världen är inte de onda    

   människornas brutalitet utan  

 de  goda människornas tystnad.” 
 

       Martin Luther King 



Reflektioner och frågor? 

Tack för att ni lyssnade! 

 
Urban Pettersson 

Mer info finns på www.förebyggarcentrum.se 

 

 

http://www.förebyggarcentrum.se/

