VÄLKOMMEN TILL

Uppstartsseminarium
för intensiva nivån
Nu börjar vi raskt med ett uppstartsseminarium via webb-TV för er som är med på den
intensiva nivån i projektet Psynk - barn och unga psykisk hälsa. Under seminariet går vi
igenom struktur och upplägg för det nya projektet och hur ni nu på bästa sätt ska komma
igång i arbete på den intensiva nivån.
Psynk - barn och unga psykisk hälsa är ett treårigt samarbete mellan Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Socialdepartementet (2012-2014) som har till uppgift att
synkronisera insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Projektet erbjuder medverkan för
hela riket på flera ambitionsnivåer och inom olika utvecklingsteman.
Tid och plats:

Seminariet sänds live via Webb-TV onsdagen den 25 januari 2012 09.00 – 12.00
Du kan följa seminariet på Mötesplats Vänersborg sal 272

Info om WebbTV:

Det filmade seminariet finns sedan sparat att se i efterhand i vårt filmbibliotek
Om ni vill följa det live är det bra att i förväg prova att ni kan se och höra filmer i vårt
filmbibliotek på er dator.
Länk till filmbiblioteket där ni kan prova innan och se detta seminarium i efterhand:
www.webbtv.nu/sklfront.htm
Om ni har tekniska frågor om Webb-TV eller filmbiblioteket kontakta
lotta.jernstrom@skl.se, 08-452 77 04.
Om ni har frågor om dagens innehåll kontakta rebecca.hedenstedt@skl.se, 08-452 77 93

Kostnad:

Gratis

Anmälan:

Anmälan krävs ej

PROGRAM
09.00 - 09.10
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www.skl.se

Presentation av projektkansli

9.10 – 9.40

Upplägg av struktur och ramar inom projektet

9.40 – 10.00

Genomgång av teman, områden och medverkande

10.00 – 10.15

Presentation av hemsida

10.15 – 10.30

Pausmed möjlighet att maila in frågor

10.30 – 11.00

Frågor och svar

11.00 – 12.00

Diskussion och konkretisering
Vi går igenom relevanta arbetsområden och förutsättningar. Vi ser till att du får de verktyg
som behövs för att kunna komma igång med ett arbete på den intensiva nivån.
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