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Habiliteringens medverkan i Samverkan Vänersborg
Efter att Ana Kågesson gått i pension finns det ingen som deltar från Habiliteringen i Samverkan Vänersborg. Verksamhetschefen för Habiliteringen i
Fyrbodal informerar att från hösten 2014 kommer habiliteringen inte att
delat i några samverkansprojekt på kommunalnivå.
Ärendet tas upp på nästa styrgruppsmöte. Förslag om att upprätta en skrivelse om vikten av att habiliteringen ska delta.

Samverkan kring hemmasittare
En arbetsgrupps tillsätts för att arbeta vidare med gruppen långtidsfrånvarande elever. En plan ska upprättas och presenteras på ledningsgruppsmötet
den 12 nov.
Lena Ericsson är sammankallande och övriga deltagare är: Anne-Len, Sten,
Maria, Gerd och en deltagare från KFV.

Samverkansteamet
Lena, Maria och Gerd ansvarar för verksamheten och de tittar på hur samverkan ska ske fortsättningsvis.

Nuläge: Områdes.utv Torpa
Arbetsgrupperna har kommit igång med att inventera aktiviteter och deltagare som ska ingå i respektive arbetsgrupp.
Projektet får nationellt stöd från SKL och Annika Marking, från Health
Navigator. Hon har intervjuat ett antal nyckelpersoner och föreslår en ny
målstruktur som kommer att presenteras på utvärderingsmötet den 29 sep.

Psynk-projektet – nationellt
-

Psynkprojektet avslutas dec 2014. En rapport inom temat Skolresultat och psykisk hälsa ska upprättas.
På nästa styrgruppsmöte ska styrgruppen besluta om hur Psynkprojektet ska redovisas ex i en rapport eller i annat format.
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-

Den nationella slutkonferensen kommer att äga rum den 18 februari
2015. Varje kommun får skicka åtta deltagare.

-

Psynk-projektet har tagit fram tre artiklar om olika arbetssätt inom
området Tidiga insaster/tidig upptäckt.
Två av dessa artiklar är skrivna utifrån arbetssätt som används i
Vänersborg.
Gränslös matematik – matematik även för föräldrar
Koll på närvaron – en trygghet i förskolan

-

Artiklarna finns på hemsidan: www.vanersborg.se/psynk
-

Den nationella hemsidan för Psynk-projektet www.skl.se/psynk har
bytt adress: www.psynk.se Den gamla är länkad till den nya men det
är viktigt att på allas websidor ändra till den nya adressen.
Lena informerar Jan- Olof Karlbom så han kan se över den interna
sidan. Jessica ändrar på den externa sida
www.vanersborg.se/samverkanvanersborg

-

Den 23 september arrangeras ett stormöte om Information på webben för barn- och unga. Det föreslås att Mattias Fredén och AnneLie Lindgren ska åka.

-

Psynk-projektet har tagit fram en webutbildning inom Skolfam.
www.skolfam.se/utbildning Utbildning riktar sig till
beslutsfattare, skolpersonal, vårdnadshavare, barn i familjehem.

-

Psynk-medel redovisas för perioden mars 2014 – september 2014.
Se bifogat underlag.

Konferens 8 okt – Att bryta långvarig skolfrånvaro
Det beslutas att arbetsgruppen som ska arbeta vidare med gruppen långtidsfrånvarande elever ska åka på denna konferens samt Kent, Karin och Lena
Wendel.
Jessica anmäler och bokar tåg och hotell.

Psynk-projektet lokalt
Första linjen – I juni genomfördes ett studiebesök i Hagfors. Samverkar med
vuxenpsykiatri och inte primärvården.
Lena har haft ett möte med Anna-Lena Söderström som representerar VC.
Beslutat att utifrån hänvisningslistan ska presentera och informera om
varandras verksamheter på APT. Ett utbyte mellan elevhälsa och primärvård.
Tema Tärnan- I juni hade lärarna en redovisning av aktiviteter som har genomförts under året.
Under hösten ska projektet dokumenteras och vid läsårets slut följas upp.
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Förstärkt hembesök – En projektbeskrivning och erbjudande om FHB till
VC ska upprättas Finansiering finns från VGR.

Workshop 29 september- utvärdering Psynk
Den 29 sep arrangeras en workshop för styrgruppen och ledningsgruppen
samt övriga nyckelpersoner som deltagit i Psynk-projeket. Syftet är att utvärdera projektet som avlutas vid årsskiftet.

Slutkonferens – Psynk-projektet 20 november
Den 20 november arrangerar Samverkan Vänersborg en lokal slutkonferens.
En arbetsgrupp som består av Jessica, Carianne, Anne-Lie och Kent arbetar
med att planera denna dag. Två föreläsare är tillfrågade och eftermiddagen
ägnas åt att presentera det lokala arbetet.

Hur kopplar vi ihop Samverkan Vänersborg med verksamhetsplaner i kommunen
Det beslutas att C-G Krantz och Per Ekman från Socialförv och Madelene
Garwi och Amanda Christiansdotter från Barn- och Ungdomsförv. Får i
uppdrag att undersöka hur RA- planen för Samverkan Vbg kan kopplas ihop
med övriga verksamhetsplaner i Stratsys.

Information om familjeförskolans verksamhet ht 2014
Kent informerar om att en skrivelse om Familjeförskolans verksamhet bör
utvärderas har upprättas. Boel Jansson och Maria Tapper ansvara för detta.
Se bifogat dokument.

Nästa möte:
OBS! Mötet den 8 oktober flyttas till 7 oktober kl. 8.30-12.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan

