
Förebyggarteamet  
Huddinge kommun



Vilka är förebyggarteamet?

Åtta fältsekreterare och 

en gruppledare. 

Vi arbetar:

Måndag-torsdag 08:00-20:30

Fredagar 08:00-00:30

Vi arbetar områdesbaserat i par.
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Vad är vårt uppdrag? 

• Arbeta förebyggande och uppsökande med barn och 
ungdomar i åldern 10-20 år, samt med deras familjer. 

• Samverka med skolor, fritidsgårdar, polis, socialtjänst, 
föreningar med flera för att tidigt upptäcka om ett barn eller 
en ungdom behöver någon form av stöd.

• För inga journaler. 
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Vad gör vi på Tomtbergaskolan?

• Samverkan med skolpersonalen

• ÅK 4-6

• Syfte: Trygghets- och relationsskapande

• Raster

• Klasspass ”Respekt på nätet” om nätetik i åk 5-6

• Föräldramöten



Fältfika 

• Syfte – skapa en meningsfull fritid

• Åk 4-6

• Onsdagar kl 14:30-16:30, Klockargården

• Umgås, spela spel, ordna mellis, pyssla, måla mm.

• Öppet hus för föräldrar och syskon veckan innan lov



Fält Tisdagkvällar -20:30

• Rör oss i närområdet
- Centrum, Rådsparken, skolområden, idrottsplatser och hallar mm.

- Sörskogen, Balingsnäs, Fullersta, Stuvsta, Snättringe, Myrängen, 
Hörningsnäs

- Sociala medier (snap och instagram)

• Fredagar hela kommunen – 00:30



Orossamtal och individuellt stöd

• Orossamtal
• Tillsammans med föräldrar

• Ringa brott eller övrig oro

• Utifrån socialtjänsten, vår kännedom eller förälders oro

• Individuellt stöd
• Stödsamtal (på telefon eller fysiska träffar)

• Följa med på besök till andra verksamheter

• Utifrån behov



Aktiviteter och tips

• Aktiviteter på alla skollov – se våra sociala medier
• Allmänna och riktade

• Tips
• Riktade till både föräldrar och barn

• Vad kommunen erbjuder

• Även få in tips av er föräldrar



Samverkan med andra aktörer

• Föräldrarådgivarna
Råd och stöd i frågor om tex:

• Föräldrarollen och familjeliv
• träffa andra föräldrar
• hjälp att kontakta myndigheter, som Försäkringskassan, socialtjänsten, sfi med flera.
• Och mycket mer.

Samtalen är gratis, inga journaler förs, tystnadsplikt råder.

För dig med barn i åldern 6 till 16 år.

• Lina Henriksson Stina Tosteby
08-535 379 39 08-535 352 55
Lina.Henriksson@huddinge.se Stina.Tosteby@huddinge.se

mailto:Lina.Henriksson@huddinge.se
mailto:Stina.Tosteby@huddinge.se


Rådsparken - Parklek

•Personal på plats vardagar kl 9 – 17, helger kl 9 – 15 

•Kiosk med fika/mellis

•Låna lekmaterial, tex fotbollar, pingisrack, käpphästar, pulkor och mycket mer

•På loven finns det extra aktiviteter för alla åldrar

•Stora djurklubben; för barn i årskurs 3 och uppåt. Förbokning gäller och vi träffas i mindre grupper. 

•Medlemskapet är gratis, lämna in en blankett med målsmans underskrift. På loven har vi utökat program!

•Läs mer om Rådsparken på huddinge.se/radsparken. Rådsparken finns även på facebook och instagram.



Polisen

• Områdespoliser

• Delar lägesbeskrivning – vad händer i området

• Fredagkvällar



Barnens tips till oss vuxna - 6B



Barnens tips till oss vuxna – 6A



Kontakta oss
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08- 535 376 17  

faltsekreterarna@huddinge.se

www.facebook.com/forebyggarteamethuddinge

www.instagram.com/forebyggarteamet_huddinge

Vardagar 08:00-20.30, 
Fredagar 08:00-00.30. 

Falthudd

Skolans instagram: 

tomtbergaskolanhuddinge


