Modellområde Vänersborg
2011-12-13
Kalendarium för våren 2012
Innehåller tider för styrgrupp, ledningsgrupp, projektgrupp samt aktuellt från SKL.
Datum och program kan komma att ändras kontinuerligt. Håll koll under
”Kalendarium” på www.vanersborg.se/modellomradepsynk samt under
www.skl.se/psynk under ”kommande arrangemang”.
Varje förbättringsområde lägger in egna träffar i sina arbetsgrupper. Dessutom
tillkommer ev träffar inom samverkansstudien och i andra specifika arbetsgrupper
som hör till det Modellområdet arbetar med. Vi kommer ju att vara med i en studie
kring ChASE och SQPM (brukarfrågor resp verksamhetsenkät) och då kommer det
troligtvis att läggas in separata träffar kring det.

Avslutningskonferens i Stockholm 19 jan
enligt tidigare utskick. Var och en sköter sina anmälningar enligt utskick från
Carianne. Obs att man måste anmäla sig till konferensen för sig och för dem som
skall på SKL:s middag är det en separat anmälan till det.

Ett mått är en siffra! 24 jan
Frukostmöte på Quality Hotel 7.45 – 10.00. Information om Ökad skolnärvaro;
mätresultat, samverkansstudien och om hur förbättringsarbetet fortskrider. Obs
anmälan till Carianne.

Avslut och avstamp! Konferens i Vänersborg 26 april
Vi anordnar tillsammans en konferens där vi berättar om våra erfarenheter och om
hur vi vill gå vidare. Troligtvis blir konferensen på Arena Vänersborg.

Styrgrupp





20 jan 09.00 -11.00: Möte tillsammans med ledningsgruppen i Stockholm,
Piperska muren.
24 jan: Möte 10.00 – 12.00 på Quality Hotel i anslutning till mått- och
mätgruppens redovisning av samverkansstudien. Se ovan, anmälan.
6 mars: Möte 13.15 – 16.00 tillsammans med ledningsgruppen på Best
Western Hotell Arena. Modellområde bjuder på lunch kl 12 på hotellet.
3 april: Möte 13.15 – 16.00 tillsammans med ledningsgruppen på Best
Western Hotell Arena. Modellområdet bjuder på lunch kl 12 på hotellet.

Ledningsgrupp



10 jan 13.15 – 16.00 i kommunhuset rum 367. Ev kommer vissa personer ur
arbetsgrupp för ChASE och SQPM att delta under del av mötet.
20 jan 09.00 -11.00: Möte tillsammans med styrgruppen i Stockholm, Piperska
muren







7 feb 13.15 – 16.00: Möte på Arena Vänersborg, konferensrum 1.
6 mars 13.15 – 16.00: Möte tillsammans med styrgruppen på Best Western
Hotell Arena. Modellområde bjuder på lunch kl 12 på hotellet.
3 april 13.15 – 16.00: Möte tillsammans med styrgruppen på Best Western
Hotell Arena. Modellområde bjuder på lunch kl 12 på hotellet.
9 maj 13.15 – 16.00: Möte i kommunhuset rum 212
12 juni: 13.15 – 16.00: Möte, lokal meddelas senare

Projektgrupp
 Möte 08.30 – 10.30 i kommunhuset rum 367
Andra viktiga datum
Vi kommer att delta i SKL:s fortsätta arbete i Utvecklingsprojektet – psykisk hälsa
barn och unga under våra teman
 Ledning och styrning
 Tidig upptäckt
 Ökad skolnärvaro
Som uppstart för dessa teman har vi möjlighet att följa en webbkonferens på
Mötesplats Vänersborg 25 jan 09.00 – 11.00. Utskick kommer när vi vet mer. Ämnet
för konferensen är ”Inledande seminarium för deltagare på intensiv nivå”
Övriga datum från SKL:
16 feb
Stormöte (träffar där personer från våra olika teman bör delta)
17 feb
Temaledarmöte
13 mars
Stormöte
14 mars
Temaledarmöte
17 april
Temaledarmöte
18 april
Stormöte
15 maj
Stormöte
16 maj
Temaledarmöte
12 juni
Stormöte
13 juni
Temaledarmöte
Ovanstående möten är i Stockholm.

www.skl.se/psynk
www.vanersborg.se/modellomradepsynk

Med förhoppning om att alla dessa träffar gör skillnad för våra
barn och unga!!!
Carianne

