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Rapport från Kick-offen inom skolresultat och psykisk ohälsa 10/1
Dagens syfte var att göra ett omtag inom temat. Att låta alla ansvariga för
förbättringsområdena ges möjlighet att träffas och diskutera hur arbetet
skulle fortskrida. Även deltagare från arbetsgrupperna fick möjlighet att
sitta gruppvis och arbeta.
Ett önskemål från de ansvariga var att alla områden bör redovisas i ledningsgruppen för att informationen sedan ska kunna föras vidare till de olika
verksamheternas APT:er.
Flera av temana inom Psynk bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet tex
skolnärvaron. Den nya utvecklingsenheten på BoU bör ansvara för detta.
Nästa möte: 9 april
Lägesrapport Första linjen
Mätningen för v.43 är genomförd och har sammanställts av Jessica och
Yvonne. Sammanställningen har skickats ut till verksamheterna för att se
över vilka ärenden som tillhör generell-, första linjen- eller specialistnivån.
Nästa möte är den 1 april.
Parallellt pågår diskussioner om hur Första linjen verksamheten ska se ut i
Vänersborg.
Lägesrapport ChASE
Anna Kågesson informerar om att Habiliteringen deltar i enkätundersökningen ChASE. Den delas ut till brukarna och handlar om deras upplevelser
av vårdinsatsen. Pga av omorganisation har enkäten inte kunnat lämnats ut
till så många som man önskat samt det har varit svårt för brukarna att svara
på frågorna. Texten har inte varit anpassad till brukarna. Anna har kontakt
med Sofie Sjöborg, SKL som ansvarar för ChASE.
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Förstärkt hembesök
Diskussion pågår om en fortsättning av Förstärkt hembesök. Där VGR finansierar och kommunen är avtalspart och administrerar. Vårdcentralerna
knyts till avtalet.
Studiebesök på Gotland 9 juni.
Det har varit många turer kring datum för ett studiebesök på Gotland. Förslag från Gotland är 9 juni. (åter 11) 12-13 (åker hem lunch 13)
Jessica undersöker om detta går att flyttas till 12-13 juni.
Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter kring samverkansstrukturen,
delaktiga verksamheter, mål och resultat.
Kommande konferenser
10 februari, Stormöte Elevhälsa och Digilys
20 februari, Recept för att säkra framtidens barn där Vänersborgs kommun
har en monter.
Material som ska visas ska samordnas via Jessica. En nya roll-up med Samverkan Vänersborg och Områdesutveckling Torpa ska tas fram.
Övrigt material som ska delas ut är bla USB-minnena om Skolnärvaron.
Detta ska visas på en skärm vid montern. Det föreslås även att filmen Musik
hela livet ska visas i samband med fika eller lunch. Kent undersöker detta.
Boel har filmen.
11 mars, styrgruppsträff. Carianne, Kent, Juan, Jessica och Lena Wendel
kommer att delta.
Kostnader – Skolresultat och psykisk ohälsa
Jessica delar ut ”Kostnader för Skolresultat och psykisk hälsa” som läggs till
protokollet. Ett tillägg är en ”Pick-up” inom förbättringsområdet Skolnärvaron den 29-30 april. Lunch till lunch för ca 20 personer.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, processledare Psynk-projektet.

