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Besök från Rädda Barnen
Birgitta och Dan Jonsson, Annette Andeling från Rädda Barnen informerar
om verksamheten.
Lokalt arbete inom Rädda Barnen Vänersborg
Ellen- projektet- stärka flickor i åk 8. ( Finns även Allan-projektet att stärka
killar i åk 8)
Årskurs 2 tecknar och målar Barnkonventionen.
Informerar om Barnkonventionen.
Barns rätt till utbildning ( hjälper till bl a på Tärnan)
Material på Vårdcentraler och på stan
Insamlingar- bl a till Litauern.
Barnfattigdom
Lokal arbetsgrupp som jobbar med barnfattigdom
Skrifter- Barnfattigdom i Sverige
Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnungdom@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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Ung röst 2011 ( ungdomars egna röster)
Diskussion
Vilka fritidsaktiviteter finns det i Vänersborg som är kostnadsfria? Och vilka fritidsaktiviteter kostar som barnen inte har råd med?
Skolaktiviteter får inte kosta, endast en smärre summa. Finns ingen policy
vad en smärre summa är i kommunen.
Många gånger är det föreningar, skolfoto mfl som använder sig av skolan
för att nå ut med sin information ex Klassbollen.
Segregering bland barnen uppstår framför allt pga vilket bostadsområde
man bor i. Buss till naturliga mötesplatser är önskvärt så att alla barn kan ta
sig till och från aktiviteter som erbjuder.
Frågeställningar att beakta:
Hur upplever barnen och ungdomar situationen?
Hur ser det ut för ungdomarna på gymnasiet? Skolresor? Studentbal mm
En handlingsplan för minskad barnfattigdom bör upprättas. Ett exempel att
titta på är Forshaga kommun- Handlingsplan för minskad barnfattigdom.
Anne-lie informerar om utredningen Aktivt sommarlov för unga. Den handlar om aktiviteter som finns att tillgå på sommarlovet. Aktiviteterna är av
fritidskaraktär, sommarskola samt sommarjobb. Utredningen belyser även
barn och ungas uppväxtvillkor och har även förhört sig hos ungdomarna
själva för att få deras syn på det hela.
Anne-Lie är kontaktperson och länk mellan Rädda Barnen och ledningsgruppen. Rädda Barnen ska bjudas in till Seminaredagen 29 maj.

Föregående protokoll
Synpunkter från föregående protokoll
Carianne, Lena, Maria och EvaMari Lönn från Vänersborg medverkade på
mötet om Psynk- GR, i Göteborg i februari (ej mars)

Lägesrapport - Första Linjen
Maria, Gerd och Lena kommer att ha ett planeringsmöte kring Första linjen i
början av mars. I nuläget arbetar verksamheterna var för sig. En gemensam
hänvisnings/kontaktlista har upprättats för alla berörda verksamheter.
Framtiden
Hur går vi vidare?
Vilken modell ska Vänersborg ha?
Den 13 februari arrangerade SKL en webkonferens- inom temat Första linjen. Den finns på Psynk-projektets hemsida: www.skl.se/psynk
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Lägesrapport - Tema Skolresultat och psykisk hälsa
Anne-Len redovisar nuläget när det gäller tema Skolresultat och psykisk
hälsa. Se bifogat dokument.

Ekonomi/ Kostnader
En sammanställning av aktiviteter mm som medför kostnader inom temat
Skolresultat och Psykisk hälsa har gjorts. Denna punkt kommer att vara stående på dagordningen. Se bifogat dokument.
När det gäller gamla modellområdet finns det medel kvar tom sista juni.
En sammanställning över budget och kostnader inom respektive förbättringsområde ska göras med hjälp av Mariette, ekonom på BoU. Denna
skickas ut till ledningsgruppens deltagare.

Samverkan Vänersborg/ Psynk - Hemsida
Jessica visar Samverkan Vänersborgs hemsida.
Sökvägen är: Kommun och Politik > Kommunens organisation > Samverkan Vänersborg
Man kan även gå in direkt på adresserna:
www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
www.vanersborg.se/psynk
Under sidan Samverkan Vänersborg finns kalendarium, vilka deltagare som
ingår i de olika grupperna,dagordning och minnesanteckningar.
Här ligger även Modellområdets hemsida och Psynk-projektet.
Sidan är under uppbyggnad och Jessica uppdaterar och förser sidan med
information. En e-maillista ska kompletteras.
All information som man vill ska publiceras på sidan ska skickas till Jessica.
Jessica lägger även ut informationen på SKLs sida i Projectplace. Vill man
inte att informationen ska publiceras på Projectplace meddela detta till Jessica.

Temadag Psynk 29 maj
Den 29 maj arrangeras en seminaredag inom temat Skolresultat och Psykisk
hälsa på Folkets Hus, Teatern. Ing-Marie Wieselgren och Fredrik Lindencrona från SKL berättar om vad som händer nationellt. Tor Wennergren
berättar om anknytningsteorin.
Verksamheter får möjlighet att ”ställa ut”.
Målgrupp och inbjudan skickas till politiker i Samverkan Vänersborg, Hälsopolitiska rådet, KS Arbetsutskott. Ledningsgruppen specifika yrkesgruppen mfl.
Jessica, Anne-Lie, Carianne och Kent utgör en arbetsgrupp.
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Arbetsgruppen tar fram ett underlag och upplägg för dagen och presenterar
på nästa ledningsgruppsmöte. Utöver ovan nämnda talare finns det förslag
på presentationer från Skolnärvaroarbetet och Ungsidan.

Prestationsmedel
396 000kr från SKL för Första linjen, SIPar. Vad ska göras för dessa pengar? Koordinator eller någon behjälplig som kan driva detta projekt.
Maria och Lena får i uppdrag att skriva ett förslag om hur pengarna ska brukas.

Övrig information
Gerd informerar om vad som är på gång inom VästBus.
En 50% projektanställning – koordinator på styrgruppsnivå är på gång att
anställas samt en projektanställd webredaktör.
27 maj- arrangerar styrgruppen i VästBus en konferens kring familjehemsplacerade barn i Göteborg. Medverkande är bl a Socialstyrelsen och Skolverket. Konferensen riktar sig brett till alla samverkanspartners inom socialtjänst, skola och hälso-sjukvård.

Antecknat Jessica Lindskog Sultan
Processledare Psynk-projektet

