En fältares
dagbok
Måndag

Administrativt arbete. Genomgång
av föräldramötesprogrammet Föräldrar Förebygger, ett förebyggande
föräldramötesprogram för föräldrar
till ungdomar i åk 6-9.
Uppsökande arbete på nätet. Chatsidor är en av de viktigaste mötesplatserna för ungdomar, vilket gör
att nätet är en viktig arena för oss
fältare. Hittar bilder från en fest
med ungdomar jag känner igen.
Inslag som oroar. Får kontakt med
föräldrarna till en av ungdomarna
och bokar en träff.
Besöker en högstadieskola. Skolfritidsledaren är bekymrad över språkbruket i korridorerna. Skolkuratorn
vill konsultera i ett bekymmersamt
ärende. Spontana samtal med eleverna.
Dagen avslutas med fika med en tonåring som jag är lite orolig för. Vi har
råd & stödkontakt men jag bedömer
att det än så länge inte behöver göras
någon utredning av våra ungdomshandläggare.

Tisdag

Kollar mejl. Ringer några samtal.
Fältgruppens veckoträff. Diskuterar

bl.a. hur vi kan göra för att
ungdomar/föräldrar ska ta
emot den hjälp som socialtjänsten kan erbjuda, inbjudan till det årliga lussefikat,
vem som representerar på
alla olika möten, kommande
utbildningar och rapporterar
från det uppsökande arbetet
föregående helg.

för gänget med tidigt alkoholdrickande och viss kriminalitet. Syftet
med verksamheten är att skapa bra
relationer och därigenom påverka
attityder. Varvar aktiviteter med
samtal och olika former av övningar
om angelägna frågeställningar. Ikväll
provar killarna bågskytte. En av dem
visar talang. Kanske är bågskytte
hans grej, något som han växer av!

Jag och en kollega tar en
sväng till Juneporten. Dessbättre ser vi ingen langning
av alkohol eller annat till
ungdomar. Bra att vi har
vår fältlokal så centralt att
vi kan göra dessa visiter
spontant.

Torsdag

Arbetsdagen avslutas med
en förhandsbedömning av
en 13-åring tillsammans
med dennes föräldrar.
Tonåringen har ertappats
med snatteri och samtalet
blir tämligen allvarligt. Några andra
bekymmer har inte uppdagats så
någon utredning kommer inte att
göras.

Onsdag

Kollar av mejlen som innehåller en
hel del som måste åtgärdas. En gymnasiekurator ringer för att konsultera
angående en elev som misstänks för
narkotika.
Skriver protokoll från gruppträffen.
Träff med Nätgruppen på min skola.
Alarmerande uppgifter från SBUfritidsledaren om ett ungdomsgäng
som sniffar. Nytt möte på fredag för
att prata vidare och snabbt kunna
agera.
Lunch med fritidsledaren. Pratar
vidare om sniffargänget. Minglar
bland eleverna och försöker få fram
ytterligare uppgifter om eventuell
sniffning. Hembesök hos en flicka
och hennes mamma för uppföljning
av en oroande händelse i samband
med uppsökande arbete förra veckan.
Snabbmat på stan. En koll på
chatsidorna. Gruppverksamhet
tillsammans med en fritidsledare
och ett gäng med tonårskillar. Oro

Planeringsarbete, telefonsamtal och
skrivjobb. Förbereder anförande om
narkotika för gymnasielärare. Eftermiddagen - flexledig.

Fredag

Jobbar kväll. Gör ett par timmar
extra med anledning av sniffargänget.
Möte med Nätet där vi bl.a bestämmer att göra extra uppsökande
arbete på området samt ha ett riktat
föräldramöte för de vars tonåringar
varit med när det sniffats. Några av
ungdomarna följs upp enskilt med
föräldrarna.
På kvällen uppsökande arbete. Träffar polisen och utbyter råd och tips
om arrangemang och annat som kan
vara bra att ha koll på. En sväng förbi
Juneporten. Snackar med ungdomar
vi känner sedan tidigare. Allt verkar
okej. Besöker en fritidsgård. Åker en
runda till kända samlingsplatser för
ungdomar i kommunens ytterområden. Lugnt.
Högstadiedisco på Ungdomens Hus.
Som vanligt är det välordnat men det
är alltid läge att kolla av det angränsande området. Får tips om en föräldrafri fest som har gått över styr. Åker
dit. Möts av berusade ungdomar i
åldrar 14-17. Får tag i föräldrarna
till den som har festen. Med gemensamma krafter ordnas så att föräldrar
hämtar de ungdomar som behöver
komma hem. Två 14-åringar skjutsar
vi hem. Festen kommer att ge oss en
del uppföljningsarbete. Avslutar kvällen i centrala Jönköping. Dessbättre
är det få yngre på stan vid denna sena
timme. Gick av fältpasset kl 02.
Fältare
socialltjänsten i Jönköping

