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 Reflektioner från workshopen – utvärdering 29 sep
Hur formaliserar vi ledning och styrning. Hur sker flödet
mellan de olika grupperna. Otydligheten vem som driver
och styr. Roller och ansvar bör formaliseras i skrift. Bör
finnas i avtal och skrift vilka deltagare som ska vara med.
Jessica skickar ut alla gruppers utvärderingar till samtliga i
ledningsgruppen så var och en kan ta del av varandras reflektioner.
 Konferenser
Den 30 oktober arrangerar Psynk-projektet en webkonferens med temat: Missbruk bland ungdomar
Jessica skickar ut inbjudan och program och bokar lokal
för websändning.
Den 11 november arrangerar Psynk-projektet webkonferensen Att främja psykisk hälsa i förskola och skola. Meddela Jessica om någon/några önskar delta på plats.
 Utvärderingsverktyg – Hexagon tool
Carianne informerar om utvärderingsvertyget Hexagon
tool som kan användas för att utvärdera olika metoder som
används i verksamhetsutveckling.
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Verktyget föreslås användas för utvärdering av ledningsgruppen. Carianne undersöker hur man går tillväga och
presenterar på nästa ledningsgruppsmöte.
 Slutkonferens – i Psynk-projektet 20 november
Den 20 november arrangeras Samverkan Vänersborgs
slutkonferens Samverkan för barn och ungas psykiska
hälsa. Inbjudan och program är klart och sprids till alla
berörda.
 Ung i Vbg- websidan
Diskussion om websidan www.ungivbg.se
En arbetsgrupps tillsätts med Mattias Fridén, Anne-Lie
Lindgren och Christer Glännestrand som lämnar ett förslag
på hur sidan kan utvecklas och underhållas. Förslaget presenteras på nästa ledningsgruppsmöte den 12 nov.
 Konferens Psykisk ohälsa mässan
Den 28-29 januari 2015 arrangeras Psykisk ohälsa mässan.
Jessica bokar 10 platser. På nästa möte bestämds vilka som
deltar. Finansiering från Hälsopolitiska rådet.
Mer info finns på: http://psyoh.se/
 Samverkansteamet
Projektet Samverkansteamet upphör 141231. Berörda
verksamheter arbetar utifrån ordinarie samverkansarbete
genom bl a VästBus och SIP.
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