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Slutrapport inom Modellområdets
förbättringsområde- Ökad skolnärvaro
Ett förbättringsområde inom modellområde
2009-2011 samt fortsatt arbete 2012 inom
Psynk handlade om Ökad skolnärvaro. Målet
med förbättringsområdet var att komma tillrätta med otillåten skolfrånvaro, att upprätta
rutiner för att förebygga, tidigt upptäcka och
hantera otillåten skolfrånvaro inom grundskolan och gymnasiet. Dessutom att se till att alla
lärare och berörd personal skulle involveras i
och omfattas av utvecklingsarbetet.
Läs hela slutrapporten här

Kommande utbildningar och konferenser
23 april Grundkrav och prestation 2013
23 april Samordnad individuell plan del. 3
20 maj Alla barn ska känna sig välkomna
13 juni Mot en nationell elevhälsodatabas
9 sep Om självskadebeteende
10 sep Sammanställningar av hälsosamtal- och
sen då?
Läs mer om respektive utbildning och konferens

Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013
SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen
om stöd till riktade insatser för att förbättra vården
och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa
och personer med omfattande eller komplicerad
psykiatrisk problematik.

www.vanersborg.se/psynk

Temat Skolresultat och psykisk hälsa
bjuder in till en inspirerande seminariedag
”En resa genom barns utveckling”
Datum: 29 maj 2013
Kl. 08.30-16.30
Plats: Folkets Hus, Vänersborg
Välkommen till en seminariedag full av inspiration,
kunskap och nätverkande. Vi vill bli ännu bättre på
att jobba med våra barn och ungdomar och vi vill se
till att alla goda krafter strävar åt samma håll.
Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynk-projektet, och samordnare för psykiatrifrågor, SKL inleder
dagen med omvärldspaning kring barn och ungas
psykiska hälsa ur ett nationellt perspektiv.
Fredrik Lindencrona, forsknings- och utvärderingsansvarig för Psynk-projektet, SKL berättar om ”En
resa genom barns utveckling” utifrån rapporten
Vänta inte! - En guide för investeringar i tidiga
insatser för barn och unga.
Tor Wennerberg, psykolog, författare och föreläsare
föreläser om anknytningsteorin. I sitt föredrag som
bygger på hans bok ”Vi är våra relationer” kommer
Tor att presentera hur människolivet börjar med anknytningen, det starka känslomässiga band som ett
barn knyter till de personer som finns i dess närhet.
Det medfödda anknytningssystemet utvecklades för
att säkra barns överlevnad i en farofylld värld.

Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma
förbättringar för de målgrupper och områden som
omfattas av överenskommelsen.
Läs mer om grundkraven och prestationerna här

Hela programmet och anmälan finns här

Glöm inte att gå in på Psynkens
hemsida www.skl.se/psynk

