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Nuläget
Kent och Sture presenterar Samverkan Vänersborgs organisationsstruktur.
De informerar om ett möte som de haft med Johan Olofson, Förbundsdirektören för Kunskapsförbundet som är mycket intresserad utav ett fortsatt arbete i Samverkan Vänersborg fd trenämnd. Johan kommer att ingå i FCgruppen och styrgruppen. Den nye verksamhetschefen för gymnasiet, KarlOlof Petersson kommer att ingå i ledningsgruppen. Se bifogat dokument.

Psynk-projektet- Tema Skolresultat och psykisk hälsa
Carianne presenterar nuläget inom temat Skolresultat och psykisk hälsa. Se
bifogade dokument.
Deltagande kommuner i detta tema är:
Eksjö, Östersund JLL, Regionförbundet Örebro, Vänersborg och Olofström
Samarbete över temagränserna
Inom Psynken samarbetar man med övriga teman även om kommunen inte
är med tex Sociala investeringar.
Planer för våren 2013:
*Fortsatt arbete med deltagande områden och kanske nya
*Lokala arrangemang
- Workshop 20 mars om skolstöd för elever i behov av särskilt stöd. Se bifogat dokument
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Från Vänersborg föreslås det att Pia Hellåker, Susanne Fransson, Lone Jeppesen, Anders Torild, Anders Leissner, BUP Öppenvårdsteam och en person från Kunskapsförbundet deltar.
Jessica kollar med Kunskapsförbundet vem som kan åka med.
*Ytterligare utbildningsdagar
- Samtal kring Prestation 2013
Avtalet gällande Prestation 2013 är nu påskrivet mellan SKL och Regeringen. Inför kommande ansökan ska en arbetsgrupp bildas som ser över statistik och uppföljning kring samordnade system och kvalitetssäkring. Den ska
vara gränsöverskridande för kommunen och regionen. Det beslutas att den
lokala Västbusgruppen får i uppdrag från Samverkan Vänersborg att se över
statistik och mätning kring Prestation 2013. Maria Tapper är projektledare
och sammankallande.
*Guide för skolnärvaro
Ungsidan
Anne-Li får i uppdrag att hålla samman en grupp som utvärderar sidan och
håller ihop den. Ett förslag är att Ungdomsrådet engageras och gör en utvärdering. Anne-Li gör en projektplan och återkommer till ledningsgruppen
med tidplan för undersökningen
Psynk-projektet i GR.
Funkar Västbus i praktiken? Västbus styrgrupp blir styrgrupp för Psynkprojektet. Vänersborg har fått en förfrågan att delta. Ska Vänersborg vara
med i detta? Maria Tapper sätter sig in i arbetet och kollar upp detta och
Anne-Len kommer med förslag på medverkan till nästa möte i mars.
PSYNK i VBG- Tema Skolresultat och psykisk hälsa
Ökad närvaro- handlingsplan kring förskolan och F-6. Fortsatt arbete kring
7-9. (Ansvariga Anne-Len, Boel)
Tema Tärnan: Fokusområden (Ansvarig Sonja D)
Gränslös matematik: förskola tom gymnasiet. Positiv samverkan mellan
årskurserna. (Ansvariga Anne-Len, Kalle)
Skapande förskola och skola - (Ansvariga Håkan, Anne-Len)
Tidiga insatser: Sätta in tidiga insatser, screena barnen. (Ansvariga Lena +
Boel)
-Inkludering: Elevhälsa och rektorerna.

Synpunkter kring skolnärvaron
När det gäller den ökade skolnärvaro bör det upprättas ett lättförståligt
sammanfattande underlag gällande skolnärvarons uppföljning. Detta ska
sena publiceras på hemsidan.

Hemsida- Samverkan Vänersborg
Jessica undersöker och tar kontakt med Catrin för att kunna lägga ut information, kallelser, protokoll mm om Samverkan Vänersborg.
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På denna sida kommer även information om Psynk-projektet att ligga med.
Det lokala arbetet samt hänvisning till skl.se/psynk. Även information om
gamla Modellområdet kommer att finnas här.

RA-planer
RA-planen Samverkan (Ledningsgruppen) justeras. Se bifogat dokument.
Detta är ett arbetsdokument och måste ses över och justeras ytterligare.

Hälsopolitiska rådet
Genomgång av projekt 2012
Projekt som är avslutade och inrapporterade.
*Ungdagar
*Kartläggning av behov av föräldrastöd till personer med funktionsnedsättning.
*Fallprevention äldre
*Barnahus
*Stöd i föräldraskap
*Vård i nära relation
*Skolmatsakademin
Projekt som inte är inrapporterade
*Kartläggning av nätmobbing ( Lena Ericsson)
*Ökad tillgänglighet och föreningsutveckling för personer som har svårast
att ta del av samhällets utbud ( Håkan Alfredsson)
*Kartläggning av orsaker till psykisk ohälsa bland flickor i tonåren ( Lena
Ericsson)
*Ungsidan- www.ungivbg.se ( Håkan Alfredsson)
Drogförebyggande samordnarens roll diskuteras. Vem ger uppdraget? Vem
ansvarar? Frågorna kring drogförebyggande samordnaren bör tas upp i Samverkan VBG.

Internationella projekt
Gabriella Lapadatovic, Internationell samordnare presenterar kommunens
internationella arbete och projekt. Se bifogat dokument.
Förslag på innehåll som kan bli projekt och som kommer från förvaltningarna bör Gabriella får reda på genom ledningsgruppen.
Beroende på verksamhetsprojekt och område finns VGR med i de internationella projekten.

Utredning kring flyktingmottagningen inkl ensamkommande
flyktingbarn
Sture informerar om att KS har fått i uppdrag att utreda flyktingmottagningen inkl ensamkommande flyktingbarn. Utredningen ska ske från centralt
håll. Socialförvaltningen, Barn- och Ungdomsförvaltningen, Hälso-sjukvård
och BUP är berörda.
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Skolriksdagen 6-7 maj
Vem pratar om Skolnärvaron på skolriksdagen?
Vem anmäler? Och vilka ska åka? 10 ledamöter från nämnden. Carianne
kollar upp detta.

Psykisk (o)hälsa- samhällets barn- och unga 30-31 jan
19 anmälda. Jessica anmäler till Expo Media vilka personer som ska delta.
Marie Martinsson, beställer tåg och hotell.

Barnrättsdagarna
16-17 april, Örebro
Jessica skickar ut inbjudan. BUN och Socialförv. återkommer om deltagare.

Kartläggning kring arbetslösa ungdomar på uppdrag från
Samordningsförbundet
15 feb kl.13.30, Vänersalen, Mötesplats Vänersborg
Jessica skickar ut inbjudan. Detta är något som alla i ledningsgruppen bör gå
på.

Kommande mötestider
Jessica skickar ut ett justerat kalendarium för våren 2013 med mötestider.

Temadag under våren 2013
Styrgruppen har efterlyst en temadag. Det diskuteras vilket tema som dagen
ska handla om. Ett förslag är frågor som rör barnkonventionen och barns
uppväxtvillkor - Varför mår barnen så dåligt när de har det så bra?
Carianne undersöker lämpliga föreläsare. Jessica, Anne-lie och Carianne
bildar en arbetsgrupp för att genomföra denna dag.

Antecknat Jessica Lindskog Sultan

