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Projektidé, mål och förväntat resultat 

Vi såg att det saknades en alternativ arena för ungdomar som riskerade ett livslångt 

utanförskap och marginalisering på grund av för tidig avslutad skolgång eller avslutad 

skolgång men med ofullständiga betyg och ingen examen. Det fanns behov av en verksamhet 

som arbetade med ökad psykisk och fysisk hälsa och stegförflyttningar mot att bli redo för 

arbetsmarknaden/studier. Det fanns bara projekt som fångade upp unga som stod nära 

arbetsmarknaden. Vi såg att det behövdes ta ett ökat helhetsgrepp kring målgruppen, som till 

exempel kartläggning kring målgruppen. För varje ungdom inom målgruppen skulle en 

individuell planering upprättas utifrån individens behov och förutsättningar samt ungdomens 

egen delaktighet. Vi ville jobba med målgruppen 15–19 år.  

Förväntningar som vi hade på projektet var att motivera ungdomar som har hoppat av 

gymnasiet att återgå i studier och avsluta med examen. Vi ville också uppnå ett minskat antal 

ungdomar som riskerar livslångt utanförskap och jobba för mot en egen försörjning samt en 

minskad psykisk ohälsa. Ytterligare ett mål var att öka samverkan mellan kommunens 

verksamheter och myndigheter. Ett annat mål vi hade var att samtliga föräldrar till de 

ungdomar som ingår i projektet skulle erbjudas olika former av föräldrastödsinsatser. Vi ville 

också ha aktiveter i nära samverkan med elevhälsan och studie- och yrkesvägledning, från 

grundskola till vuxenutbildning.  

Förväntningarna var att hitta ett fungerande arbetssätt och fånga upp de ungdomar som 

behövde extra stöd. De ungdomar som ofta hamnar mellan stolarna, som behöver stöd i att 

komma på fötterna igen och jobba sig mot samhället och mot egen försörjning.  

 

Hur har syftet och mål förändrats 

I stora delar överensstämmer vår projektidé med hur arbetet har genomförts under 

projekttiden. Vårt syfte var att uppnå en ökad och kontinuerlig samverkan mellan olika 

myndigheter och verksamheter inom kommunen genom en bra fungerade arbetsgrupp som 

träffas en gång i månaden. I arbetsgruppen finns alla professioner och kompetenser som alla 

tar ett gemensamt ansvar för ungdomen.  

Ålder på målgruppen ändrades till 15–24 år och under sista projektåret höjdes den till 29 år.  



 

 

Metoder och samarbete 

Vi har använt av oss av olika arbetssätt, bland annat MI (Motiverande samtal), trepartssamtal, 

möten med olika myndigheter, ”skrämselsamtal” möten där deltagaren får veta ifrån olika 

myndigheter hur verkligheten ser ut. Vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt då vi fokuserar på 

framtiden, inte på det som varit. Deltagarna har fått arbetsmarknadscoaching med information 

från AF och SYV om studie- och yrkesval. Vi har använt oss av olika praktikställen för att få 

individen att komma utanför hemmet, utvecklas, få erfarenhet och tankar kring framtida 

yrkesval. Även för att genom denna arbetsträning/praktik kartlägga arbetsförmåga hos 

individen. Vi har utgått mycket från KASAM-begreppet, känsla av sammanhang. Vi har 

arbetat för att våra deltagare ska känna att livet blir mer hanterbart, begripligt och 

meningsfullt. Det har genomsyrat hela vår verksamhet. Mer begriplighet genom att få en 

struktur på livet, genom till exempel utbildningen ekonomismart, dagliga rutiner som 

gemensamma frukostar och gruppaktiviteter. Meningsfullheten kan öka i och med att man 

känner att man klarar av saker och förstår hur saker och ting hänger ihop, även genom att 

börja eller fortsätta studera eller genom att få ett arbete. Att kunna hantera både med- och 

motgångar är också en grundförutsättning för att man ska kunna må bra. Vi har använt oss 

mycket av friskvård, deltagarna har till exempel provat på ridning, yoga och gym, vi har sett 

att detta stärker individens självförtroende och självkänsla då de vågat prova på något de 

kanske inte gjort tidigare och märker att de klarar av det. 

 



 

Vi hjälper till att skapa kontakt med olika myndigheter då individerna kan ha svårt att ta första 

kontakten själv. Vi följer också med på möten som stöd. Deltagarna kan ha en dålig erfarenhet 

av tidigare kontakter med myndigheterna och har därför tappat förtroendet för dem.  

Vi har inte haft behov av en uppsökande verksamhet då individer och myndigheter själva tagit 

kontakt med Värmlands framtid. I uppstarten var informerade vi de olika myndigheterna om 

att vår verksamhet fanns tillgänglig för de ungdomar som de såg kunde ha behov av oss. 

Vi har inte jobbat aktivt för att få en jämn könsfördelning av deltagare, vi har haft någorlunda 

jämt deltagande hela tiden. Vi har erbjudit alla deltagare alla aktiviteter, vi har inte haft tjej- 

och kill-aktiveter utan alla har fått vara med på det man velat. 

Relationsbyggande är det viktigaste i vårt arbete med deltagaren. Det börjar ofta med en 

SMS-kontakt som utvecklas till en första träff som kan vara en kopp kaffe eller frukost. Vi 

tror att vi inte upplevs skrämmande då vi inte är en myndighet och individen kommer till oss 

frivilligt. I Värmlands framtid är det även tillåtet att misslyckas gång på gång men man är 

ändå välkommen tillbaka, för att sedan lyckas. 

Ett lyckat exempel på vårt arbete med en deltagare är ungdomen som misslyckades med sin 

gymnasieutbildning som denne hoppade av. Han klarade inte heller av praktik där han ofta 

hade olika ursäkter för sin frånvaro. Det fanns många olika anledningar till att livet såg ut på 

detta sätt för honom, hans barndom har inte varit den lättaste med föräldrar som inte klarat av 

sitt föräldraskap. Med hjälp med Värmlands framtid stöttande och ungdomens egen vilja samt 

förmågan att använda sin ADHD på ett positivt och konstruktivt sätt så har han nu fast 

anställning, hus och två barn och en ljus framtid.  

 

Arbetsgruppen har varit en stomme i vårt arbete med deltagarna, den har träffats en gång i 

månaden. I arbetsgruppen deltar arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare 

(grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen), socialtjänsten (Barn- och unga, Ekonomiskt 

bistånd samt Vuxengruppen), projektansvariga/projektmedarbetare, (samordnade på IM-

programmen), den kommunala aktivitetsansvarige och försäkringskassan om behovet funnits. 

I denna grupp har vi varje månad pratat om ungdomarnas situation, deltagarna har varit 

medvetna om detta och skrivit på samtycke till att detta är okey. I denna samverkansgrupp har 

vi snabbare kunnat komma fram till olika lösningar och förslag på hur man kan stötta 

deltagarna just med anledning av att vi är samlande från alla olika håll samtidigt. Vår 



 

uppfattning är att vårt arbete med deltagarna inte skulle ha fungerat lika bra om inte vi haft en 

välfungerande arbetsgrupp.   

En deltagare har sagt-”Värmlands Framtid i Filipstad ät helt underbara! Snabba med arbetet 

samt lätta att prata med”. Detta är resultatet av det smidiga samarbete vi har mellan de olika 

myndigheterna i vår arbetsgrupp. 

Utöver arbetsgruppen har vi även samarbetat med grundskolan, gymnasiet och 

vuxenutbildningen/Komvux där rektorer och lärare har blivit involverade i individer som vill 

återgå till studier. Värmlands framtid har även deltagit i Ferlingruppen (Skola, Socialtjänsten 

och polis) och Spångbergsgruppen (Spångbergsgymnasiet, Socialtjänsten och Polis) 

Grupperna träffas ungefär två gånger per termin för att samverka om kommunens ungdomar 

och ge varandra information.  Försäkringskassan har vi bland annat samarbetat med gällande 

ansökningar om olika bidrag för att hjälpa deltagare med dennes ekonomiska situation. Vid 

behov har vi även samarbetat med bland annat vuxenpsykiatri, BUP och LSS.  

 

Aktiviteter 

Alla aktiviteter har varit frivilliga och vi har varit lyhörda för vad deltagarna har velat delta på 

och försöka att bemöta och tillgodose deras önskemål men vi har även utmanat deltagarna och 

tagit med dem på aktiviteter som de kanske annars inte hade vågat testa. En nackdel med en 

liten kommun är dock att utbudet av aktiviteter är en aning begränsat.  

En vecka för en deltagare kan se väldigt olika ut, beroende på deltagens behov och mående.  

För en deltagare kan exempelvis SMS-kontakt vara nog. En annan kan delta i onsdagsgrupp 

där vi fikar och pratar (social träning) och vara med på gymmet två gånger i veckan 

(friskvård) och få studiehjälp två gånger i veckan. Som vi tidigare sagt så är det viktigt att 

alltid utgå från den enskildes behov när man planerar hur en vecka ska se ut för deltagaren 

och att man gör det tillsammans. 

En deltagare har sagt-”Det har varit väldigt bra att få ha olika aktiviteter som fått oss att röra 

oss ute i den sociala världen, men det kan bli bättre med lite gofika”. 

 



 

För att motivera till studier så har vi gjort studiebesök på gymnasieskola, folkhögskola samt 

på vuxenutbildningen/Komvux. När en deltagare har visat intresse för att se på olika företag 

har vi försökt att skräddarsy studiebesök.  

Vi har arbetat hälsofrämjande genom olika friskvårdsaktiviteter t.ex. gym, ridning, resor till 

Säfsen där vi åkt slalom, pulkaåkning, yoga. fiske, minigolf, bowling och promenader. 

 

 

Dessa aktiviteter ger mer ork, bättre sömn, meningsfull fritid, ökat självförtroende och är 

samtidigt en social träning.  

För att träna på den sociala kompetensen har vi till exempel ätit på restaurang, åkt på hockey i 

Karlstad och lagat mat i team. Vi hade en temavecka där temat var cancer och dåligt mående 

och genom olika aktiveter samlade in pengar till Barncancerfonden. Vi lagade mat 

tillsammans och bjöd in tjänstemän och politiker på lunch, de fick betala det de ville och 

pengarna gick till Barncancerfonden. 

Vi har tagit del av olika föreläsningar, Våga fråga, Ångestskola, Unga på nätet, ADHD- att 

leva med ADHD. Vi deltog på dessa föreläsningar efter deltagarnas önskemål.  

 

 

 

 

 



 

En ungdom beskriver i vår undersökning att ”alla aktiviteter är anpassade efter allas olika 

hobby”.  

 

 

 

 

 

 

Blanketter  

Vi har en gemensam samtyckesblankett, för att vi skall ha kunnat samarbeta. Vi har också 

brevmall för uppsökandet via KAA. Vi har också gjort ett informationsblad som vi delat ut till 

olika myndigheter  

 

Projektets resultat 

Sammanlagt antal deltagare: 55 deltagare varav 32 män och 23 kvinnor. 

Studier: Många deltagare har utbildat sig på något vis. Antal deltagare i 

Vuxenutbildning/Komvux är 8 stycken, 4 deltagare har tagit truckkort, en deltagare har fått 

utbildning som flaggvakt (vid arbete på väg) och en person har studerat på folkhögskola. 

Praktik: 13 stycken deltagare har varit ute i någon form av praktik i olika stor uträckning. 

Detta har lett till att 10 av dessa har fått någon form av arbete/sysselsättning med egen 



 

försörjning, vilket gjort att förutom att deltagaren har växt och mår bättre även har varit en 

besparing för kommunen med ca 1 miljon kr/år. 

 

Totalt juni 2015-Maj 2018 Varav kvinnor  Varav män 

    

Antal inskrivna  55       23       32 

Avslutade till arbete  15       4       11 

Avslutade till studier  6       5       1 

Genomgått praktik  13       3       10 

Flyttat från kommunen  7       4       3 

Avbrutit projektet  3       1       2 

Till implementerad kommunal verksamhet 22       8       14 

Återgått till remitant  8       2       6 

 

 

 

 

 

 

 Individperspektiv 

Vi har jobbat för att individen ska komma närmre samhället, få en ökad självkänsla, ett ökat 

självförtroende, en ökad självkännedom, mer kunskap om ekonomi, komma närmre 

arbetsmarknaden eller återgå till studier. För att komma dit krävs ofta ett bättre psykiskt och 



 

fysiskt mående, vilket vi jobbar mycket med. Många deltagare har också behövt stöttning för 

att komma ur ett missbruk.  Målet för många av våra deltagare har varit att bli 

självförsörjande och få en egen inkomst. För andra har målet varit att bara må bättre än innan 

man kom med i projektet.  

Vi har arbetat i deltagarens egen takt vilket är mycket viktigt om man ska nå positiva resultat. 

Grundstenarna i allt är att få personen att tro att man KAN och att deltagaren VILL ändra på 

sitt liv men också att man VÅGAR ta steget, men först av allt måste man tro att man kan, för 

att våga vilja för att sedan våga göra något åt sin situation. 

Uppsökande arbete har vi inte hunnit med då våra deltagare har sökt upp oss istället då de 

blivit rekommenderade av någon kompis eller någon myndighet att kontakta oss. Men vi har 

fått varit ihärdiga med att upprätthålla en kontakt då många av dem annars inte kommit 

hemifrån. 

En deltagare säger: - ”Jag tycker Värmlands Framtid är helt fantastiska. De har hjälpt mig att 

komma dit jag vill med studerandet, jag är äntligen på väg, men ännu mer har de hjälpt mig 

att hålla mig kvar på vägen. Med sitt stöttande och uppmuntrande”. 

Resultatet av projektet har slagit väl ut i form av att de flesta deltagarna blivit att må bättre 

psykiskt och fysiskt vilket har gjort att många gått ut i studier och arbete. 

Ett exempel är en kille som KAA har skickat flertalet brev till och aldrig fått något svar från. 

Värmlands framtid började söka honom via telefon och sms, detta fortgick under ett år, på 

nyårsafton 2017/18 sökte han kontakt, på den lokala puben, med projektledaren på Värmlands 

Framtid. Han berättade han att de ihärdiga kontaktförsöken räddat hans liv i och med att han 

kände att det fanns någon som brydde sig om honom, och att han ville nu vara med i projektet 

på prov. Detta är en kille som hoppade av skolan i åk 7 och som idag gör praktik via AF och 

väntar på en anställning i företaget där han praktiserar. Vår roll har varit att ha en nära kontakt 

med deltagaren, arbetsgivaren och AF för att sammanföra de olika aktörerna, då deltagaren 

upplevts sig vara ”jagad” av både polis och socialtjänsten och han har haft en stark misstro till 

myndigheter. 

Vi har sett att de flesta av våra deltagare fått större förtroende för de olika myndigheterna i 

vårt samhälle men att några har en bit kvar att gå eftersom de och/eller deras familjer blivit 

illa behandlade då de inte faller inom ramarna i vårt samhälle. 

 



 

Kommunperspektiv 

Vi har sett att vi fått ett ökat samverkande och ett mer gemensamt synsätt för ungdomarna. 

Några av kommunens verksamheter har sett vinsten av arbetet med Värmlands framtid mer än 

andra, t ex handläggarna på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Där har vi haft 

ett väldigt bra samarbete som lett till många positiva stegförflyttningar för deltagare i 

projektet. Att ungdomarna i Filipstad är allas ansvar, inte bara en förvaltnings ansvar, är en ny 

attityd som vuxit fram under resans gång.  Alla känner att mer gemensamt ansvar för 

ungdomarna. 

De föräldrastödjande insatser som var tänkta, har dessvärre inte genomförts mer än telefon- 

och SMS-kontakt vid behov med föräldrar. Tanken vara att föräldragrupper skulle startats upp 

men det har inte funnits resurser till. Ett nära samarbete med skolornas elevhälsoteam har inte 

varit möjligt då skolans elevhälsoteam inte har varit fullt bemannande på grund av 

sjukskrivningar och brist på kompetens.  Men vi ser en förbättring under det sista projektåret 

då studie- och yrkesvägledare inom alla skolformer har deltagit i arbetsgruppen som även 

sitter med i skolornas elevhälsoteam.  

I många kommuner kopplade man 2015 ihop KAA och Värmlands framtid. Många kommuner 

hade inte några aktiviteter att erbjuda för denna målgrupp vilket man nu var skyldig att kunna 

göra och då blev Värmlands framtid den aktiveten som kommunerna använde sig utav. Detta 

synliggjorde också bristen på verksamheter som jobbade med ungdomarna som varken gick i 

skolan eller som inte hade ett fullgjort gymnasium och riskerade att hamna utanför samhället.  

Vi har nämnt det tidigare men sett ur ett kommunperspektiv har också vår arbetsgrupp varit 

ett vinnande koncept, inte bara för deltagarna men även för de olika myndigheter och 

kompetenser som deltagit i den då den har förenklat och sparat tid i arbetet kring ungdomarna. 

I Filipstad finns en utbredd drogproblematik bland många ungdomar, vilken försvårar och 

framförallt förlänger tiden det kan ta att nå positiva resultat. Vi har under den tid projektet 

hållit på sett att det behövs andra metoder och arbetssätt än det tidigare funnits för att nå och 

kunna stötta dessa ungdomar. Vi har sett att den stöttning vi har kunnat ge genom att jobba 

nära ungdomen under en lång tid tillsammans med ex vuxengruppen har gett goda resultat. 

 

 



 

 

Styrgruppen i kommunen 

Styrgruppen har varit relativt osynlig och arbetsgruppen har arbetat mest på egen hand.  Detta 

är ett förbättringsområde då det är viktigt att alla verksamheters chefer är delaktiga så att man 

har samma syn på det arbete som görs med ungdomarna. Samverkan är mycket viktigt, inte 

bara på tjänstemannanivå som i arbetsgruppen, utan även på chefsnivå där det är ännu mer 

viktigt att det råder samsyn kring hur man ska arbeta tillsamman för ungdomarnas bästa. 

Styrgruppen centralt  

Med den centrala styrgruppen för Värmlands framtid har samarbetet fungerat superbra. Vi har 

fått stöd och fått svar på våra funderingar under projektets gång.  

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  

Alla som har deltagit i arbetsgruppen har pratat om sin roller i projektet och dess resultat ut i 

sina verksamheter. Vid olika sammanträden har arbetet och dess resultat lyfts fram, tex vid 

Blomman styrgrupp, en kommunal styrgrupp, där verksamhetschefer från Arbetsförmedling, 

BUN och Socialtjänst deltar. Vi har också bjudit in chefer och politiker till Linden för att de 

ska få se verksamheten. Deltagarna och vi hade tillsammans lagat mat som vi bjöd på. 

Information om Värmlands framtid och vad vi arbetar med har vi spridit vid olika 

sammanträden både i kommunen och utanför kommunen, ex vid KAA träffar och Värmlands 

framtidsträffar samt i media. Huruvida styrgruppen har spridit information om Värmlands 

framtid är lite oklart eftersom vi inte har fått någon information om detta. 

De politiker som varit inbjudna till oss har sagt att det tycker det ser ut att vara en bra 

verksamhet som verkar fungera bra men det har dock inte lett till några politiska beslut om en 

permanent fortsättning av verksamheten i kommunen. Däremot såg verksamhetsledaren för 

gymnasieskolan en vinst i verksamheten och har därför anställt en person som ska fortsätta 

med KAA- arbetet . Hon ska jobba på ungefär samma sätt som hon gjort i Värmlands framtid, 

fast med en mindre budget och hon ska bara jobba med ungdomar upp till 20 år. 

Kommunen har skrivit en ny DUA -överenskommelse mellan AF och kommunen, vi vet inte 

hur den ser ut och hur den kommer att påverka vår verksamhet, men verksamheter som 



 

bedrivs inom KAA, DUA och VF arbetar med samma målgrupp. Vi har blivit beviljade ett 

nytt projekt för att kunna behålla delar av verksamheten samt att jobba med den äldre 

målgruppen 20–25. Även för det projektet är BUN ansvarig vilket vi ser som mycket positiv 

då vi har samma huvudman vilket vi tror förenklar arbetet mycket. Vi som sitter i 

arbetsgruppen tycker det är synd att man inte implementerat hela projektet Värmlands framtid 

i kommunen då vi ser ett stort behov för ungdomarna och att vi inte har några andra aktiveter i 

kommunen att erbjuda. Efter att ha haft Värmlands framtid i kommunen under tre år har 

projektet visat framgångsfaktorer och arbetssätt som visat resultat. Vi tycker det är synd att 

kommunen inte fullt ut tar till vara på erfarenheterna och kunskaperna som vi jobbat fram. Vi 

hoppas att kommunens politiker inser värdet av verksamheten och implementerar den 

permanent efter det nya projektets slut. 

Leverans 

Arbetsgruppsmöten och dess möten en gång i månaden är en rutin som vi vill se fortsätta 

eftersom vi ser så bra resultat av det arbetet. Rutinen med samtyckesmodellen kommer vi att 

fortsätta med för att kunna ha det goda samarbetet kring ungdomarna som vi nu har.  

Utvecklingsområden 

Vi har sett ett behov av föräldragrupper/föräldrastöd, men det har inte funnits resurser till det.  

Vi vill arbeta mer förebyggande, med mer samarbete med skolan, att få jobba mer med 

ungdomarna innan de hoppar av gymnasiet. Så kommer vi nu kunna jobba då gymnasieskolan 

anställt en person för att kunna jobba med dessa ungdomar. 

Vi vill också se över hur eventuella överlämningar ska ske när elever slutar skolan med bara 

ett studiebevis, ska en plan göras upp innan de slutar skolan? Kan vi bli bättre på att stötta de 

elever på skolorna som är i behov av det? Genom t.ex. personlig stöttning och vägledning så 

att de inte riskerar att skrivas ut från skolan och därmed hamna i ett utanförskap. 

Vi skulle också vilja försöka vara med och förebygga missbruk genom ex ungdomsgrupper 

tillsammans med behörig personal från tex socialtjänsten. Missbruket är mycket utbrett i 

Filipstad och bland många av våra ungdomar, det finns därför ett stort behov av att jobba 

aktivt med dessa frågor. 

 



 

Implementering och användare av resultat 

En av medarbetarna som jobbar i projektet kommer att fortsätta inom KAA verksamheten och 

är nu anställd under skolan. Kommer jobba vidare under samma arbetssätt fast med en mindre 

budget till aktiveter. Arbetsgruppen kommer att finnas kvar utifrån att KAA verksamheten 

fortsätter och att nytt DUA avtal finns i kommunen kring samverkan.  

Ett kortsiktigt budgettänk hos kommunen och ingen verksamhet vill ta sitt ansvar för dessa 

personer. Personerna tillhör många olika myndigheter/verksamheter men ingen vill ta 

budgetkostnaden.  

Sammanfattningsvis så kommer resultatet användas i ordinarie verksamhet men åldersspannet 

ändras och tjänstprocent minskar samt även budget. Lokalen kommer förbli densamma även 

fast anställningen ligger under skolan. Arbetsgruppen kommer att bli samarbete under DUA 

överenskommelsen mellan kommun och AF.  

Vi har framfört till kommunens politiker och tjänstemän projektets framgångsfaktorer.  

 

Kommentarer och tips  

Det har varit bra att många kommuner i Värmland har bedrivit samma projekt då man har 

kunnat samarbeta och fått inspiration och erfarenheter ifrån andra kommuner i närområdet. 

Det har även varit bra om någon ungdom har flyttat mellan kommunerna då man har kunnat 

lämna över till varandra. Konceptet att flera kommuner går samman och kör samma projekt 

har varit givande och det har gett bra effekter. Man har även kunnat samarbeta kring olika 

aktiviteter och utbildningsaktiveter både för ungdomar och projektmedarbetare.  

Om vi i Filipstad får en mindre verksamhet och då kan ta i mot färre deltagare så ser vi olika 

risker med det. Vi befarar att den psykiska ohälsan kan komma att öka, att personer som 

erhåller försörjningsstöd inte längre kan komma att få samma stöd som ungdomarna har 

kunnat få under projektets tid vilket kan göra att de blir kvar under en längre tid med 

försörjningsstöd. Det i sin tur kan leda till ett långvarigt utanförskap och framtida brist på 

kompetensförsörjning i kommunen. Att ungdomar i behov av stöd ska behöva vänta på att få 

stöd känns inte bra då de flesta av de ungdomar vi stöter på är i behov omedelbar hjälp och 

stöttning. 



 

 

Vill avslutar med en kommentar från en av våra deltagare som jag tycker säger så mycket om 

Värmlands framtid och det arbete vi och våra deltagare tillsammans har bedrivit.  

 

”Stundvis jävligt jobbiga, men jag vet att de 

är för min skull….” 
 


