SAMSgruppen
Samverkan för tidig konflikthantering

SAMSgruppen
Inom socialförvaltningen, polisen och skolan träffar vi på barn
och ungdomar som vi vuxna inte lyckas hjälpa med att
hantera konflikter på ett konstruktivt och positivt sätt. Vi har
under senaste åren sett våld och hot om våld bland unga som
ett sätt för dem att hantera konflikter på. SAMSgruppen
erbjuder andra former för att kunna lösa konflikter i ett tidigt
skede och på så sätt förebygga och förhindra att konflikterna
eskalerar.
Om SAMSgruppen
SAMSgruppen är en grupp som ska vara ett stöd för skolorna
då det förekommer kränkningar, konflikter, våld eller hot om
våld. Tanken är att SAMSgruppen ska komma in i ett tidigt
skede, och att de ”lättare” fallen inte ska bli de ”svårare”
fallen. Ju tidigare man kan komma in och jobba med
konflikthantering desto mer vinner man i både tid och
pengar. Om det inte behöver bli varken polisanmälan eller
anmälan till socialtjänsten så har det vunnits mycket,
framförallt för ungdomarna. Barn och ungdomar måste känna
sig trygga i den miljö de vistas i dagligen och att hjälpa dem
hantera konflikter på ett tidigt stadie ger bara vinnare, både
mänskligt och ekonomiskt.

När ska man kontakta SAMSgruppen?
När man upplever att en konflikt mellan ungdomar eskalerar
och att man känner att man behöver stöttning utifrån.
Vilka ingår i SAMSgruppen?
Medlingsutbildad personal från socialtjänstens familjeenhet,
polisen och skolan.
Hur snabbt kan SAMSgruppen träffas?
Bedömning görs från fall till fall, men gruppen bör träffas så
snart som möjligt.
Arbetsordning
 Rektorn bedömer när SAMSgruppen bör kallas in.
Skolans SAMSrepresentant kontaktar då vårdnadshavare
och informerar familjeenhetens samordnare, som
tillsammans med SAMSgruppen kommer överens om
arbetsordning.
 Representanter från SAMSgruppen träffar de inblandade
personerna i enskilda möten. I lämpliga fall hålls ett
gemensamt möte där alla träffas.
 Medlare överlämnar information till SAMSrepresentanten på skolan, som ansvarar för
dokumentationen.
 SAMSgruppens arbete följs upp efter den tid som
bestäms vid det avslutande mötet med de inblandade.
Utvärdering
SAMSgruppens rutiner och arbete utvärderas årligen.

Kontaktuppgifter till deltagare i SAMS-gruppen
Samordnare för resurser från familjeenheten
på socialförvaltningen 0490-25 51 26
Samordnare för resurser från polisen 010-56 23 125

