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Ensamkommande flyktingbarn
Boende för ensamkommande flyktingbarn kommer att vara i Gläntans lokaler. Det
kommer 10 pojkar. 15-18 år. SFI kommer att ha undervisning under sommaren.
Alla ungdomar får en godman.
Johan Lundh på IFO ansvarar för boendet.

Drogförebyggande samordnare
Tjänsten finns på IFO men fler verksamheter som samverkar kring denna tjänst.
Viktigt att drogförebyggande tjänsten finns under Samverkan Vbg. Fortsatt diskussion om tjänsten inom FC-gruppen.
Frågan tas upp detta på nästa möte

Handlingsplan kring kvinnlig könsstympning
Hur ser handlingsplanen ut i Vänersborg? Detta är en utsatt grupp med unga
kvinnor. Viktigt att frågan tas upp för diskussion. Lena Ericsson har fått frågan från
Eva Smith VGR.
Lena undersöker vidare frågan och som tas upp på nästa möte.

Gränslösmatematik
En enkät har gått ut om lusten till lärande om matematik, samma enkät som gick
ut för ett år sedan. Den kommer att sammanställas i maj. Temakvällar för föräldrar har anordnas under våren.

Omtag - Ökad skolnärvaro 29-30 april
Två halvdagar planeras för att göra ett omtag kring Skolnärvarorutinen.
Ca 50 är anmälda deltar.

Långtidsfrånvarande elever
Under hösten har en kartläggning gjorts för att titta på de långtidsfrånvarande
eleverna med mer än 40% frånvaro. Totalt 23 st i Åk F-6 och Åk 7-9.
Samverkan behövs mellan verksamheter för att kunna gå vidare med insatser för
dessa elever. Viktigt att se helheten. Både när det gäller skola, socialtjänst, Hälsosjukvård och kultur och fritid.
Tandvården viktig. Finns statistik över hur tandvården ser ut?
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Det finns handläggare som söker efter barn som inte hört av sig till tandvården sk.
Ejavhörtbarn- EAB - barn.

Första linjen
Lena presenterar mätningen från v.43. Knappt 500 enkäter kom in.
Syftet är att se vilka ärenden som kommer till resp verksamhet. BUP är specialistnivå och de flesta ärendena kommer rätt.
Många ärenden kommer till elevhälsan. Barnen känner sig trygga i i skolmiljön och
lättare att kontakta elevhälsan än VC.
Informationsdag om resp verksamhets uppdrag och ansvar planeras.

Styrgruppsmöte 15 maj.
Den 15 maj är det styrgruppsmöte. Heldag på Quality. Styrgruppen vill ha information om mått och mätning. Berörda verksamhetschefer är kallade och i de fall det
inte finns möjlighet att delta lämnas info till Jessica som får dra ärendet.
Även Åtagarägarna i projektet Områdesutv. Torpa ska ge information om arbetsgrupperna till styrgruppen. kl. 15 på Quality.

Chase
Anna informerar om att de lämnat ut ca 35 enkäter till brukare som besöker Habiliteringen.
Frågorna i enkäten är framtagen av barn och handlar om brukarnas upplevelser
av insatserna och bemötande. Utlämningen av enkäterna håller på till slutet av
maj men är dåligt anpassad för de brukare som besöker habiliteringen.

PRIO-dag 21 maj
I samband med PRIO-dagen på Quality planeras att tidigarelägga ledningsgruppsmötet kl. 8.30-10.00 på Quality. Alla i ledningsgruppen bör delta på PRIO-dagen.
Samverkan kring Ökad skolnärvaro 4 juni
Den 4 juni arrangeras en dag för att presentera Vänersborgs arbete om Samverkan kring skolnärvarorutinen. Alla intresserade kommuner och intresserade bjuds
in. Sprid denna information.

Temadag 20 november
Slutkonferens om Psynk-projektets alla delprojekt kommer att äga rum den 20
nov.

Internationella frågor
Ansöka om medel för internationella projekt.
Ex hur ser arbete ut kring barn och psykisk hälsa i andra länder. Finns pengar att
söka.
Till nästa möte bjuds Jessica Vacklid, internationell samordnare.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, Processledare Psynk-projektet

