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En presentation runt bordet görs då det är flera nya deltagare. Jessica
kommer från och med 1 april avsluta sin tjänst på Barn- och utbildningsförvaltningen och går över till Kultur- och fritidsförvaltningen. Kallelse och
protokollskrivning för Samverkan Vänersborg kommer Carianne att ansvara
för.


Information från styrgruppen
Karin informerar om styrgruppsmötet
Se bifogade anteckningar.
Ett förslag från styrgruppen är att arrangera en dialogdag tillsammans med styr-och ledningsgruppen. Förslaget var 9-10 juni. Karin
återkommer med datum då dessa datum inte passar för Socialförvaltningen.

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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Samverkan Vänersborgs hemsida
Jessica har uppdaterat Samverkan Vänersborgs hemsida och visar
den. www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
På startsidan finns en beskrivning av Samverkan Vänersborg och
organisationsstruktur. Länkar finns även till Inge-Marie Wieselgrens
lyckönskningar om fortsatt arbete, Maria Nohras framträdande och
Tove Af Geijerstams deltagande i panelen på Psynk-projektets
nationella slutkonferens.
Tre rubriker finns under Samverkan Vänersborg.
- Psynk-projektet
- Modellområdet
- Områdesutveckling Torpa
Under Psynk-projektet finns länkar till Psynk-projektets nationella
sida. Direktlänk till webföreläsningarna finns också här.



Kostnader och sammanfattning Psynk
Underlaget kring kostnader inom temat Skolresultat och psykisk har
uppdaterats. Det finns även ett underlag över alla deltagare som har
varit anmälda till konferenser och seminarier som har arrangerats
inom ramen för Psynk-projektet.



RA-Plan/Verksamhetsplan
RA-planen som togs fram 2012 måste ses över. Likaså förbättringsområdena som togs fram under modellområdet.
Jessica går igenom gamla protokoll och upprättar ett underlag utifrån
vilka förbättringar och aktiviteter som beslutats där.



Långvarig frånvaro- fortsatt arbete
En arbetsgrupp med representanter från BoU, SOC, KFV och BUP
har fått i uppdrag att vidareutveckla närvarorutinen för de elever som
är närvarande mindre än 40%. Ett mobilt skolteam har startats upp.
Teamet ska vara en brygga mellan hem och skola.
Inom VGR finns det medel att söka från sociala investeringsfonden.
För att kunna söka måste projekten syfta till samverkan mellan VGR
och kommun. Lena och Carianne upprättar en projektansökan men
viktigt att alla verksamheter kommer in med synpunkter innan den
30 april då ansökan ska vara inne.



Ungdomshuset - utveckling
Christer Glännestrand, enhetschef för Ungdomshuset föreslår att
samla råd - och stödfunktioner för ungdomar under ett och samma
tak. En arbetsgrupp tillsätts med representanter från olika verksamheter. Ex Ungdomsrådet, AMA, Råd och stöd, IFO, Ungdomsmottagning, BUP m fl.
Christer kallar till ett möte och presenterar ett förslag på nästa ledningsgruppsmöte.
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Fritidsgård - Sportcentrum
Ett förslag finns att arrangera aktiviteter för ungdomar som finns på
sportcentrum som inte har någon tillhörighet i föreningslivet. Många
av dessa ungdomar bor på Torpa-området. Ett pilotprojekt kommer
att startas under hösten 2015. En projektledare kommer att anställas.
Medel för detta projekt finns inom ramen för Områdesutveckling
Torpa.



Områdesutveckling Torpa
Projektledningsgruppen hade möte 24/3. Arbetsgrupperna gjorde en
nulägesbeskrivning. Flera aktiviteter är på gång. Budget fördelades
mellan arbetsgrupperna. En ansökan till SKL kommer att skickas in
inom kort för att få medel till att anställa en områdeskoordinator.

Antecknar Jessica Lindskog Sultan

