
 
 

  

 
 

 

Fältarbetarna 

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby 

Besök: Industrivägen 22B, plan3 

Telefon: 08-590 977 22, 08-590 971 20, 08-590 972 25 

faltare@upplandsvasby.se  
 

Ny termin – nya tag!
 
Detta är det första nyhetsbrevet du läser 
från oss fältarbetare i Upplands Väsby 
kommun. Nytt för hösten är att vi 
kommer besöka klasser i skolår 6 på två 
skolor, med förhoppning om att detta 
sprids till alla skolor i Upplands Väsby!  
 
Vilka är vi? 

Inledningsvis vill vi berätta om oss själva. Fältarbetarna 

jobbar inom socialtjänsten och vårt uppdrag är att tidigt 

upptäcka om och förebygga att ungdomar hamnar i 

utanförskap och destruktiva mönster. Detta gör vi genom 

att försöka öka delaktighet för ungdomarna i deras vardag, 

uppmuntra och lyssna på ungdomar samt skapa trygghet. Vi 

arbetar dagtid då vi bl.a. gör besök på skolor och vi arbetar 

kvällstid för att skapa trygghet ute. Vi samverkar med andra 

som är viktiga för ungdomars välmående, som t.ex. polis 

och andra delar av socialtjänsten. När det behövs hjälper vi 

ungdomar och vuxna vidare till rätt insats. 

 

Vi kommer fortsättningsvis skicka ut nyhetsbrev några 

gånger per år. Att du läser detta brev är troligtvis tack vare 

den skola som ditt barn går på, då detta brev skickas ut via 

kommunens högstadieskolor till er vårdnadshavare. Brevet 

läggs även ut på kommunens hemsida och Facebook-sida.  

 

Grupper i skolår 6 

Under hösten kommer vi gå ut till två klasser i skolår 6 för 

att få chans att presentera oss tidigt för ungdomarna i 

kommunen. Vi gör det för att ungdomarna lättare ska 

kunna ta kontakt med oss sen, om de själva vill det. När vi 

är ute i klasserna kommer vi samtidigt att göra 

värderingsövningar kring internetanvändande. Vi kommer 

både prata om det som är bra med internet, och även vad 

man kan behöva tänka på. Eleverna får föra diskussioner 

om hur man är en schysst kompis även på internet. Vi 

börjar detta i liten skala så får vi se hur det utvecklar sig och 

vilket intresse som finns bland Upplands Väsbys skolor. 

 

LÄGET UTE I VÄSBY 

Under sommaren har vi fältarbetare arbetat i 

Sommarbussen tillsammans med fritidsledare. 

Sommarbussen har kört runt i hela Upplands Väsby 

och haft 2329 möten med ungdomar. Roligt, tycker 

vi! Tillsammans med de ungdomar vi träffat har vi 

bl.a. badat, grillat, paddlat kanot och varit på 

fotbollsmatch. På det stora hela har det varit en lugn 

sommar i Upplands Väsby. 

 

Ungdomsmässa 21 september 

Lördag 21 september anordnar vi fältarbetare en 

Ungdomsmässa i Kulturhuset, i samarbete med 

fritidsgårdarna, Kulturhuset Vega och ungdomar. Mässan 

vänder sig främst till ungdomar 12-16 år, men 

familjemedlemmar och kompisar i alla åldrar är välkomna. 

På mässan finns allt från att skapa musik, lära sig hjärt- och 

lungräddning och chans att styla sig, till flirtskola och att 

träffa Väsby Ungdomsmottagning. Och mycket mera! Vi 

delar ut goodiebag till de 100 första besökarna. Tiden är kl. 

13-16. Välkomna! 

 

Varma hälsningar 

Malin Rahlénius       Frida Blom       Johan Lusth                    

08-590 977 22         08-590 971 20   08-590 972 25    

Fältarbetarna i Upplands Väsby 
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