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Internationell samordning
Jessica Vacklid, internationell samordnare, berättar om sin tjänst.
Uppdraget är att stötta verksamheterna med att finna internationella projekt. Viktigt att fokusera på något/några få projekt och
inte på flera.
Några konkreta ex. Energibesparingsprojekt genom SERN, Italien. Samarbete mellan Italien och Sverige.
Fyra internationella fokusområden inom Samverkan Vänersborg
ex. Inkludering, Integration, Drop-outs, Barn i riskzon, (Kultur)
Beslut: Att FC-gruppen tillsammans med Nina och Jessica diskuterar vidare internationella projekt.
Återrapportering från styrgruppsmötet 15 maj
Styrgruppen fick en återrapportering gällande skolnärvaron med
mått och mätning från grundskolan, gymnasiet och även arbetet
kring närvaron i förskolan.
Även mätning i Första linjen presenterades.
Yvonne Midshult presenterade Vänersborgs delaktighet inom
temaområdet Barn i behov av sammansatt stöd och VästBus.
Fredrik Lindencrona och Tomas Bokström, SKL deltog på mötet
där Fredrik berättade om en studieresa till Scottland där fokus
ligger på förebyggande och tidiga insatser och hur samhällets
skyddsnät ska kunna fånga upp de barn och unga ( t.o.m 17 år)
som behöver det.
Barn- och ungdomsförvaltningen
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Se mer på länken:
http://www.skl.se/psynk/barn-med-sammansattproblematik/studieresa-till-skottland
Planering Temadag 20 november 2014
Styrgruppen ger ledningsgruppen i uppdrag att sätta samman en
arbetsgrupp för att planera temadagen.
Arbetsgrupp blir: Juan Navas, Kent Javette, Carianne Lundvall
Karlsson, Anneli Lindgren, Jessica Lindskog Sultan
Redovisning av allt som vi gjort inom Psynken
Målgrupp: Både interna och externa bjuds in.
Återrapportering Psynk-projektet
Skolfam – tagit fram en webbutbildning. Webbutbildningen underlättar för familjehem, vårdnadshavare, beslutsfattare, skolpersonal och barn i familjehem att ta del av vad Skolfam är.
Digilys – ett digitalt analysverktyg för att förbättra elevernas
lärmiljö.
Psynk-projektet har i samarbete med Nationella Självskadeprojektet tagit fram ett samtalsstöd som vänder sig till personal inom
elevhälsan. Syftet är att det ska underlätta elevhälsans möte med
elever med psykisk ohälsa och självskadebeteende.
Slutrapportering
Styrgruppen bestämmer hur slutrapportering ska se ut.
På nästa styrgruppsmöte den 29 sep kl.13.15 - 17.00 kommer en
halvdag att ägnas åt utvärdering av Psynk-projektet. Flera från
ledningsgruppen kommer att bli inbjudna. Notera detta datum i
almanackan.
Utgå ifrån vad vi sökte för och hur blev det?
Temaansvariga på SKL, Hanna Sällemark och Åsa Ernestam vill
delta på något styrgruppsmöte under hösten i de olika områdena.
Slutkonferens i Psynk kommer att äga rum 18 februari 2015
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Mötestider inför hösten i ledningsgruppen.
3 sep kl.13.15 – 17.00
8 okt kl. 08.30 – 12.00
12 nov kl.13.15 - 17.00
10 dec kl.13.15 - 17.00
Övriga punkter
Återkoppla ang. förebyggande drogsamordnare till nästa möte
Anneli informerar om Riktat föräldrastöd Se länk.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2014/maj/stodet-till-foraldrar-med-barn-medfunktionsnedsattning-behover-utvecklas/

Anna informerar om Kvalitetsregister HabQ
Habiliteringen ska ge ett basstöd till alla nya barn och föräldrar.
Rapport om ”Hur ska föräldrastödet se ut för föräldrar med barn
som har en funktionsnedsättning”.
Anneli ansvarar för föräldrastödsgruppen och bjuder in Habiliteringen för samverkan.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan
Processledare, Psynk-projektet

