
! UPPSSIIS KONTORET FÖR BARN. UNGDOM OCII 
) • •KOMMUN ARBETSMARKNAD 

Handläggare Datum Diarienummer 
Brundin Marie-Louise 2014-10-13 BUN-2014-0736 

S U N 2O(4NÖ-

Barn- och ungdomsnämnden 

Redovisning av Triple P - Kick-off augusti 2014 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna rapporten från Triple P (Programmet för positivt föräldraskap) angående 
redovisning av bidraget t i l l kick-off i augusti 2014. 

Ärendet 
Uppsala kommun har sedan 2009 erbjudit Triple P (Programmet för positivt föräldraskap) t i l l 
föräldrar genom förskolan som ett led i arbetet med generellt föräldrastöd. Arbetet med Triple 
P sker i samarbete med Uppsala universitet. Syftet med kick-offen var att sprida information 
om programmet. I samband med kick-offema hölls information om ett antal Triple P 
seminarier som startar inom de närmsta veckorna och som föräldrarna inbjöds t i l l . 

Dessa kick-off aktiviteter utfördes på välbesökta köpcentrum i Uppsala exempelvis ICA Väst 
Flogsta, Gottsunda centrum, Stenhagen ICA Maxi mm med representanter från Triple P, Vård 
och bildning, Uppsala universitet och politiker från barn- och ungdomsnämnden. 
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REDOVISNING AV T R I P L E P - K I C K O F F 

Syfte 
Vård & bildning, Uppsala kommun har anordnat en kickoff för att öka medvetenheten 
om det nya erbjudandet med Triple V-programmet för positivt föräldraskap som 
startat under hösten. Ett tjugotal förskolepedagoger utbildas nu i Triple P med 
finansiering från Uppsala universitet. Samtidigt pågår en vetenskaplig studie som 
undersöker programmets påverkan på barns och föräldrars hälsa i Uppsala kommun. 

Syftet med kickoffen var att sprida information om Triple P samt att sprida 
programmets budskap att grunden i ett gott föräldraskap är en positiv relation till 
barnet. 

Genomförande 
Kickoffen genomfördes genom att informationsbord placerades på lokala affärer i 
Uppsala med representanter från Triple P/Vård och bildning, Uppsala universitet och 
politiker (Tabell 1). Information och inbjudningar delades ut om kommande 
föreläsningar i området. Samt information gavs om programmet för positivt 
föräldrastöd, Triple P. Vi informerade om samarbetet med Uppsala Universitet genom 
studien Fokus Barn och Föräldrar och att inom ramen för studien så utbildas ca 20 
nya utövare under hösten 2014. På det sättet ökar möjligheten att fler föräldrar kan få 
ta del av föräldravägledningen Triple P. Barn och föräldrar fick likaså tillsammans 
prova på att måla och göra fingeravtryck att ta med hem, samt ballonger delades ut. 

Budget 
Budgeten från BUN på 45 000 kr användes till inköp av roll up:s, 
informationsbroschyrer samt övrigt marknadsföringsmaterial/hobbymaterial (till 
barnen att pyssla med). Samtliga medverkande Triple P utövare, representanter från 
Uppsala universitet och politiker fick lunch. Löner har utbetalats till Triple P-utövare, 
anställda på förskola för arbetstiden under kickoffen (se budget tabell 2). 

Resultat 
Många intresserade föräldrar och barn stannade upp och kom fram till borden. På 
varje kickoffplats passerade 20-30 familjer som stannade til l och tog del av 
informationen. På de större köpcentrumen i Stenhagen och Gottsunda var det fler, ca 
30-50 familjer. Många var positiva över att Uppsala kommun satsat på detta, samt att 
föreläsningar och enskild rådgivning är gratis och ges på många olika ställen i 
kommunen. Föräldrar blev intresserade och ville veta mer. 

Flera uttryckte att det var bra att alla föräldrar kan få erbjudandet, inte bara de som 
har problem. En del undrade varför det inte funnits tidigare. Besökare från andra 
städer lät intresserade och lovordade initiativet. Sammantaget blev det ett tillfälle för 
kommunens politiker att visa upp den satsning på familjer med små barn som görs i 
Uppsala och som är i linje med regeringens nationella satsning på föräldrastöd. Likaså 
tycktes det vara ett bra sätt att på kort tid få kontakt med och ge information till 
föräldrar med barn i förskoleåldern. 



Tabelll. Nedanstående tabell visar antal deltagare från kommun, 
universitet samt politiker och på vilka platser kickoffer hölls. 

Kommun Universitet Politiker Plats Datum Tid 

2 st 1st l s t ICA Vilan Lördag 30 augusti kl 11-14 

2 st 1st Hemköp Björklingehallen Lördag 30 augusti kl 11-14 

2 st 1st 1s t ICA Väst Flogsta Lördag 30 augusti kl 11-14 

3 st 1st 2 st Gottsunda centrum Söndag 31 augusti kl 11-14 

2 st 1st Stenhagen ICA Maxi Söndag 31 augusti kl 11-14 

Tabell 2. Kostnad av material, lön samt lunch och resekostnader. 

Material/lön/salladslunch Kostnad 
Löner til l Triple P utövare: å 451 kr/ t immer inklusive PO pålägg och 
helgersättning a'6 t immar 
Löner för 4 Tripel P-utövare lördag 13 530 kr 
Löner för 3 Triple P-utövare söndag 10 824 kr 
Resekostnader 2 200 kr 
Ballonger Triple P, pysselmaterial 11 250 kr 
Reklam, info, flyers 8 940 kr 
Salladsluncher för polit iker och utövare 1 527 kr 
Bord stolar (privata) 0 
Kostnad informationsbord på köpcentrum * 0 
Lönekostnader personal universitet, kommunpol i t iker samt Triple P-
samordnare (utan tjänst på förskola) 0 
Summa totalt 46 291 kr 
* Informationsbord på köpcentrum var gratis då det handlade om information till 
kommuninvånare. 
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