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Närvarande:
Björn Hartelius, Lena Ericsson, Anne-Lie Lindgren,Ewa Björklund Ferm, Håkan
Alfredsson, Anne-Len Kriewitz, Boel Jansson, Carianne Lundvall Karlsson,
Sten Nilsson, Juan Navas, Johan Olofsson, Gerd Karlsson, Kent Javette, Maria Tapper Andersson, Jessica Lindskog Sultan
Närvarande under första punkten:
Lena Larsson, Johan Lundh, Urban Jonsson, Tomas Karlsson, Pål Castell
Nulägesrapport: Områdesutveckling Torpa
Pågående och planerade aktiviteter:
Både polis och ungdomscoach finns på plats några gånger i veckan för att synliggöra att de finns och träffa boende i området.
Arrangerar fotbollsskola
Bostadsbolaget visar infofilm i SFI-klasser om boendet
Jobbtorget har jobbcoacher på plats
På Tärna-skolan 20 barn som deltar i sjöng- dansgruppen, Sjungande fötter.
Konstprojekt- måla tunnlarna.
Arrangera bussar till Sandskulptur på Gaddesanna
Genom Tema-Tärnan som är en metodutveckling för att eleverna ska nå bättre
skolresultat satsar man på förbättringsområden ex. språk, kultur, skolklimat,
föräldrars delaktighet. All skolpersonal är involverad. Modersmålslärarna viktiga. Trygghetsvandring på skolgården. Informationsfilm om elevhälsan och
hälsobesöken.
Inom förskolan- satsar på språkutveckling.
Utveckla SFI-verksamhet utanför befintliga lokaler
Samverka med Studieförbund, Språkcafé. Idag arrangerar Röda Korset detta.
En viktig aktör är Vårdcentralen som finns i området. Information ex diabetes
och infektioner till de boende. Ett utvecklingsområde för personalen på VC är
bemötande- mötet med människor från andra kulturer. Behov av utbildning.
Övriga tankar
Genusperspektivet
Föräldrastöd som är anpassat för invandrare
Hur ser äldreomsorgen ut?
Samverkan mellan BUP och Vänersborg kring framtagning av styrdokument
om uppgivningssyndrom.
Barn- och ungdomsförvaltningen
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E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29
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Kent och Juan presenterar projektorganisationen.
Fyra förbätttringsområden- med en ansvarig för varje område
*Arbete, Fritid och Sysselsättning (förslag ansvarig Ewa Ferm)
*Språk, kommunikation och Kultur (förslag ansvarig Håkan Alfredsson)
*Trivsel, yttre miljö ,trygghet, lag och ordning (förslag Maria Tapper Andersson,
Gunnar Johansson VB)
* Mobilitet (förslag Anne-Lie Lindgren)
Till varje förbättringsområde finns det en arbetsgrupp. Den ansvarige är sammankallande med stöd av projektledaren som är Jessica Lindskog Sultan.
Vårdcentralen Torpa och BUP bör ingå i området Språk, kommunikation och
kultur.
Kunskapsförbundet bör ingå i arbete, fritids och sysselsättning
Skolresultat och psykisk hälsa
Carianne informerar om de två kommande stormötena som websänds.
19 mars Hemmaplanslösningar
2 april Skolmiljöns påverkan på den psykiska hälsan
Jessica bokar en lokal till dessa tillfällen så att möjligheten för att titta på sändningarna i grupp. Önskar någon åka till Stockholm och vara med på plats meddelar man detta till Jessica.
Den 28 mars har Lena Ericsson blivit utvald att representera Elevhälsan på
nationellnivå på en konferens inom Första linjen.
Anne-Len presenterar förbättringsområden som ingår i temat Skolresultat och
psykisk hälsa: Skolnärvaro, Tema Tärnan, Gränslös matematik, KUL- kultur,
utveckling och lärande, Tidiga insatser
Skolnärvarorutinen som togs fram under modellområdet är implementerad men
arbetet behöver göra ett omtag. 29-30 april planeras två halvdagar för att göra
detta.
Handlingsplaner för närvaron F-6 och förskola är implementerad och ska utvärderas.
En kartläggning över ”hemmasittare” är gjord under hösten 2013. Kartlagt de
som är hemma mer än 40% i veckan.
I åk F-6, 6 st
I åk 7-9, 17 st
Totalt: 23 st
Viktigt att utveckla samarbetet mellan BoU och IFO. Hur kan vi få föräldrarna
att förstå att barnen måste till skolan?
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Inom förbättringsområdet Tema Tärnan har en informationsfilm om elevhälsan
och hälsobesöket spelats in. Övrigt arbete där skolpersonalen fokuserar på bl
a språket, kultur, samhälle, föräldrars delaktighet, skolklimat fortlöper.
Gränslös matematik fortsätter med informationskvällar för föräldrar och ny
enkätundersökning om elevens upplevelser kring matematiken kommer att genomföras under våren.
Planering av en studiebesöksdag med temat Skolnärvaro för intresserade
kommuner
Det är många kommuner som är intresserade av att komma i kontakt med personer som arbetet fram skolnärvarorutinen och vill få information om hur arbetet fortlöper idag.
Vi kommer därför att anordna en studiebesöksdag den 4 juni och bjuda in
intresserade.
Det blir en heldag där förmiddagen kommer att innehålla presentationer och
eftermiddagen kommer de inbjudan få tillfälle att sitta i yrkesgrupp och ställa
frågor.
En inbjudan kommer att gå ut inom kort men sprid gärna detta datum till intresserade.
Planering av temadag under hösten 2014
Den 25 nov planeras det en temadag – konferensdag inom Samverkan Vänersborg.
Temat blir Avslutning och spridning av Psynk-projektet. Carianne kontaktar
Psynk-kansliet och kollar om Ing- Marie och övriga berörda kan delta.
Övrigt
Det är viktigt att det skapas tid till avrapportering av pågående projekt för att
alla ska kunna ta del av information.
En övrig önskan är att mötena avslutas kl.17 istället för kl. 16.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, processledare Psynk-projektet

