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Barn- och utbildningsnämnden

Revisorernas granskning av barn och ungdomar med neuropsykiatriska
diagnoser - ur ett genusperspektiv
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi granskat om barn- och utbildningsnämndens arbete avseende barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser är ändamålsenligt ur ett genusperspektiv. I granskningen har vi biträtts av Komrev inom PricewaterhouseCoopers.
Följande kontrollfrågor har varit styrande för granskningen:


Är organisationen ändamålsenlig?



Finns tillräcklig kunskap och kompetens för arbetet avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser?



Finns tillräcklig kunskap och kompetens för arbetet avseende barn och unga med ADHD
ur ett genusperspektiv?



Finns rutiner avseende neuropsykiatriska diagnoser, är de kända och i vilken utsträckning
tillämpas eventuella rutiner?



Finns en tillräcklig dialog och samverkan med landstingets Barn- och ungdomspsykiatri?

Vår sammanfattande bedömning är att Övertorneå kommun inte i alla avseenden bedriver verksamheten avseende barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ändamålsenligt ur ett
genusperspektiv. Vi kan särskilt konstatera att behovet av att upptäcka och möta flickors problem kring ADHD i större utsträckning måste uppmärksammas. För övrigt baseras bedömningen
på att organisationen inte till alla delar är ändamålsenlig. Vad som åsyftas är att nuvarande organisation behöver tydliggöras avseende rutiner, roller och ansvar samt hur elevärenden skall tas
upp. Vidare bedömer vi att kunskap och kompetens för arbetet avseende barn och unga med neuropsykiatriska problem i allt väsentligt är tillräcklig ur ett genusperspektiv med betoning på
ADHD. En bidragande orsak är att det i regel finns god kännedom om dessa elever utifrån att
enheterna oftast är små.
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Vidare visar granskningen att genom avsaknaden av rutiner eller arbetsgång i arbetet med
barn/elever i behov av särskilt stöd ökar risken för att inte anpassningar sker tillräckligt ur ett
genusperspektiv. En annan risk är att stödet till eleverna blir av varierande kvalitet. I övrigt bedömer vi att dialog och samverkan med BUP i allt väsentligt är tillräcklig.
Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:


En strukturerad uppföljning och kontroll genomförs avseende hur många barn/elever som
har eller misstänks ha någon form av neuropsykiatriska problem eftersom en samlad dokumentation saknas idag. En strukturerad uppföljning skulle underlätta tydliggörandet av
hur prioriteringar av det totala behovet inom skolan bör göras och även bidra till att användningen av resurserna sker på ett mer effektivt sätt över samtliga skolenheter.



Initiera att satsning görs i större utsträckning på kompetensutveckling kopplat till flickor
med ADHD/ADD och ADD-problematik generellt.



Initiera en dialog om användandet av begreppet barn som utmanar istället för barn med
svårigheter utifrån att fokus flyttas från barnets svårigheter till lärarens förmåga att hantera utmaningen och situationen i elevgruppen. En annan viktig anledning till ett ändrat
förhållningssätt är att begreppet barn som utmanar ger ett mer positivt utgångsläge och en
bredare ingång än att prata om elevens svårigheter. Det innebär även att man går från ett
begrepp som skuldbelägger barnet till ett begrepp som handlar om en utmaning för läraren och lärarens förmåga att hantera barnens/elevernas olikheter.



Dialogen med landstinget intensifieras i syfte att skapa ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte kring barn och ungdomar med ADD-problematik samt i syfte att vidare förbättra informationsflödet mellan skola och specialistnivå i de fall detta är möjligt med hänsyn till
sekretessen
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