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Den 13 september 2013, arrangerade
Samverkan Vänersborg en inspirationsdag
om internationellt arbete kring barn och
unga.

Under dagen delade medarbetare med sig utav
lärdomar och resultat och det diskuterades
hur man kan fortsätta utveckla verksamheter
genom internationella projekt och utbyten.
Läs mer om dagen här

Genomförda konferenser

Den 30 augusti genomfördes webkonferensen
Hälften gjort hälften kvar! Var står utvecklingsarbetet i Psynk-projektet i dag?
Se dagen via webb-T V här
Den 9 september genomfördes
utbildningsdagen ”Självskadebeteende”.
Dagen handlade om att få kunskap om hur man
arbetar förebyggande och främjande kring självskadebeteende.
Se dagen via webb-TV här.
Den 10 september genomfördes workshopen
”En sammanställning av hälsosamtalen”
Se dagen via webb-TV här.
Den 1 oktober arrangerades ”Samverkan för
tidig upptäckt”
En dag om samverkan för tidig upptäckt och
tidiga insatser - för barn i behov av särskilt stöd
i förskolan och hur de resurser kommun och
landsting förfogar över kan samverka för att
hjälpa de barn som behöver stöd.
Se dagen via webb-TV här.

Kommande utbildningar och konferenser

24 okt Workshop om pedagogisk dokumentation i
förskolan
25 oktober Barnen och lagen
28 oktober ChASE- Pilotstudien av instrument
kring barns och ungas brukarupplevelser vid psykisk ohälsa
12 november Hur förbättrar vi barns psykiska
hälsa och vinner ekonomiskt?
Läs mer om respektive utbildning och konferens

Temat Skolresultat och psykisk hälsa
Fokusområden inom temat:
Skolnärvaro
Tema Tärnan
Gränslös matematik
Kultur,utveckling,lärande
Tidiga insatser
Alla insatser och aktiviteter inom fokusområdena syftar till att barn och ungas
psykiska hälsa ska förbättras och leda till
goda skolresultat.
Läs mer om teamt här

Från Psynk-kansliet...

Har politiker och beslutsfattare tillräcklig
information för att kunna avgöra hur väl deras
insatser i samhället motsvarar barns,
ungdomars och familjers
behov?
Psynkprojektet har
tagit fram arbetsmaterialet ”Checklista för politiker
och beslutsfattare” som kan
fungera som ett stöd i deras
beslutsfattande.
Ladda ner ”Checklistan” här

Vill du veta mer om samordnad
individuell plan?

Gå en webb-utbildning! Utbildningen riktar sig
till alla som vill veta mer om SIP - till exempel
till dig som är förälder, ungdom, politiker eller som arbetar med SIP.
Utbildningarna är interaktiva och genom text,
bild, ljud och frågor får du lära dig mer om
SIP.
Läs mer om utbildningen här
Glöm inte att gå in på Psynkens
hemsida www.skl.se/psynk

