Minnesanteckningar från Ledningsgruppsmötet
den 5 juni 2013
Närvarande: Gabriella Lapadatovic, Lena Ericsson, Boel Jansson,
Sten Nilsson, Sture Johansson, Anne-Lie Lindgren, Anna Kågeson,
Anne-Len Kriewitz, Kent Javette, Maria Tapper, Jessica Lindskog
Sultan, Gerd Karlsson
Gabriella Lapadatovic presenterar arbetet för internationella
projekt som pågår inom BoU och - Socialförvaltningen
Se bifogat dokument.
Pågående projektansökningar
E-minor: Projekt inom barn i riskzon. Ansökan tillsammans med bla
Univeristet i Valencia om Child Welfare Managers”. Svar under
sommaren.
Manuma: hur återvunnet material kan användas i undervisningen på
förskolor. Dalaborgs förskola. Svar under sommaren.
Framtida planering
Ny internationell policy har antagits av KF
Ny programperiod 2014-2020
Prioriteringar under 2013 för att vara redo för nästa programperiod,
WEPA 2 (West swedens EU-projekt Analystjänst)
Inbjudan till konferens om hälsofrämjande skolor 7-9 oktober i
Odense, Danmark
Det planeras en inspirationsdag för internationellt arbete den 13
september 8.30-12.00. Gabriella utformar en bänkare och inbjudan.
Jessica skickar ut.
Syfte med dagen är att informera om vilka möjligheter som finns när
det gäller internationellt arbete samt att ge inspiration
Prioriterade områden i det internationella arbetet:
Integration
Inkludering
Barn i riskzon
Drop-outs
Kultur
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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Habiliteringen och BUP har inga internationella projekt kring barn och
ungas psykiska hälsa. De vill gärna stödja projekt genom Vänersborgs medverkan och projektansökningar.
Lägesrapport – Psynkprojektet
Rapport från nätverksträffen i gemensam ledning och styrning
Mycket bra nätverksträff. Många från styrgruppen som deltog.
Dagen handlade om metod utveckling (hur) , uppföljning och utvärdering. Utvecklingschefen för Socialtjänsten i Jönköping presenterade
sitt arbete och tänk kring metodutveckling. Se bifogat dokument.
Första linjen
Under vecka 17 gjordes en mätning för åldrarna F-klass, åk 3, åk 6,
Åk 8 och Åk 1på gymnasiet
Totalt redovisades 92 besök
Undersökande verksamheter var VC (Nordstan, Vargön, Brålanda,
Torpa), Elevhälsa (Grundskolan, Gymn), Ungdomsmottagning
20 besökte VC
11 besökte Ungdomsmottagning
61 elevhälsan
9 utav 61 besök var gymnasieelever
47 var födda 1998 (åk.8)
31 utav dessa 47 sökte för huvudvärk, psykisk ohälsa
61 utav 92 sökte för huvudvärk, psykisk ohälsa, magont
Hur går vi vidare med denna mätning? Hur går vi vidare med Första
linjen överhuvudtaget?
Lena och Gerd får en förfrågan från styrgruppen att göra en presentation av Första linjen på styrgruppsmötet.
Skolresultat och psykisk hälsa
Den lokala temagruppen dvs de ansvariga för förbättringsområdena
Ökad skolnärvaro, Gränslös matematik,Tema Tärnan, KUL- Kultur,
lärande, utveckling och Tidiga insatser har haft möten under våren.
Förbättringsområdena har kommit olika långt i förändringsarbetet. I
alla områden behövs tydliga mål, tydlig struktur och uppföljningsverktyg.
Till nästa möte i mitten av juni kommer ett förslag till organisation att
presenteras och deltagare i Gränslös matematik att bjudas in för att
arbeta vidare med detta förbättringsområde.
Jessica kallar till dessa möten.
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Kommande utbildningar och konferenser
5 juni webkonferens inom temat Gemensam ledning och styrning
13 juni webkonferens om arbetet kring en nationell elevhälsodatabas
9 sep Webkonferens om Självskadebeteende
10 sep Elevhälsoteam- workshop

Plan för utvärdering/uppföljning utav ungsidan
135 Tkr har begärts hem från VGR via Hälsopolitiska rådet. Detta är
halva kostnaden, kommunen står för halva. Jessica undersöker om
Mariette har rekvirerat pengarna.
Utvärderingen utav Ungsidan presenteras i oktober.
Budget finns för 2013. Hur löser man 2014?
Skolenkäter inom grund- och gymnasiesär. Hur ser dessa ut och
hur är resultatet för Vbg. Utvecklingsområden?
Diskussion: Hur redovisas resultat psykisk hälsa och särskolebarn.
Hur synliggör man barnen med funktionsnedsättning? Hur går man ut
och undersöker hur dessa barn mår? Svara barnen själva eller är det
assistenter?
Anne-Len har skickat ut en förfrågan till rektorerna om hur eleverna
mår även till särskolebarnen. Tidigare har man inte särredovisat men
detta bör göras nu för att få fram hur elever med funktionsnedsättning mår.
Det görs redan idag en inventering.
En arbetsgrupp bör tillsättas från BoU/Elevhälsa, Socialtjänst och
Habilitering.
Barn och ungdom med insatser från habilitering och med LSS
beslut. Hur och på vilket sätt kan SIP användas för samordning?
SIP i stället för eller som komplement till individuell plan LSS,
genomförandeplaner m.m?
Diskussion: Hur barnen med funktionshinder men som inte ingår i
socialtjänsten ska ingå i samordningen.
SIP:arna handlar om alla barn som behöver en samordnad individuell
plan där två huvudmän är inblandade.
VÄSTBus handlar om de barn som lyder under Socialtjänstlagen/Hälso-sjukvårdslagen.
Lokal Västbusgrupp bevakar frågor kring Samordnad individuell plan.
Hur ska en sådan plan upprättas.
Vem ska vara kontaktperson för SIP:ar på Socialtjänsten?
Sten Nilsson?
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Hur kan ungdomsmottagningen bli mer tillgänglig för
barn/ungdom med funktionsnedsättningar?
Maria Tapper, Lena Ericsson, Björn Hartelius och Carolin Oskarsson
har fått i uppdrag från FC-gruppen att upprätta ett förslag kring utveckling av ungdomsmottagningen.
Diskussion och tankar kring Området Torpa
Ett segregerat område idag
Bostadssegregation
Hur kan vi förändra?
Hur ser nuläget ut på Torpa. Kan man jämföra med andra områden i
Vänersborg. Det måste upprättas en utvecklingsplan för området.
Många aktörer och intressenter som vill vara med och utveckla området.
En dialog med invånarna som bor i området är viktig att ha. Detta för
att förstå hur de själva ser på området, hur de vill utveckla det och
vilken hjälp de vill ha.
Det beslutas att den 19 juni kl 16-18 sammankallar Anne-Lie till ett
dialogmöte. Anne-Lie bokar även lokal.

Höstens mötestider:
5 september kl. 8.30-12 rum: 373
2 oktober kl. 8.30-12 rum: 225
11 december 13.15-16 rum: 373
OBS! Det kommer även att bokas ett ledningsgruppsmöte i november. Återkommer med datum.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan
Processledare

