Jessica Lindskog Sultan
Processledare

Minnesanteckningar Samverkan Vänersborg –
Ledningsgruppsmöte 130905
RA-plan "Var står vi idag?"
RA-planen behöver justeras.
Alla ser över den men ansvariga för resp område är:
Bättre psykisk hälsa: Lena och Björn
Fler ungdomar i arbete eller sysselsättning: Ewa och Maria
”Bästa barnkommun”: Anne-Lie och Lena
Bättre skolresultat: Anne-Len och Boel
Skicka in justeringarna till Jessica senast 30 sep så att en ny RA-plan kan presenteras.
Halvtidsutvärdering – Psynk-projektet!
Carianne informerar om vad som händer nationellt inom Psynk-projektet.
Många konferenser/kurser/workshops är planerade inom den närmaste tiden.
30 aug
Höstkick-off (Alla temaansvariga presenterade vad som är på gång nationellt)
9 sep
Om självskadebeteende ( 25 deltagare från grunskolan och gymnasiets elevhälsa)
10 sep
Sammanställning av elevhälsosamtal (workshop med 8 deltagre från elevhälsa
grundskola/gymn)
11 sep
Utvärderingsverkstad, lokalt i Vbg. (Handledning av Fredrik Lindencrona) för temaledare och temaansvarig i de fokusområden som ingår i Skolresultat och psykisk
hälsa
23-24 sep
Processledarträff Högberga( Jessica deltar på detta)
1 okt
Workshop om samverkan i förskolan (10 deltagare från förskolan, elevhälsa, soc
och BUP)
24 okt
Workshop om dok i förskolan (13 deltagare från förskolan inkl specialpedagoger)
12 nov
Workshop för tre teman kring Ökad skolnärvaro (Ännu inte bestämt vilka från Samverkan Vänersborg som deltar.
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Planerade kostnader inom temat Skolresultat och psykisk hälsa tas upp och
läggs till protokollet. Se bifogat dokument.
Jessica informerar om det lokala arbetet inom de olika temana.
Gemensam ledning och styrning
Hänvisar till hemsidan www.vanersborg.se/samverkanvanersborg
Här finns deltagare, dagordning och minnesanteckningar.
Själva temat gemensam ledning och styrning kommer att integreras med övriga
teman och för Vänersborgs del innebär det att vi ska vända oss till Fredrik Lindencrona och Tomas Bokström på kansliet och inte Marie Rahlén och Yngve Berg. Dessa två kommer att stötta de andra temana. Den 11 sep kommer Fredrik och Thomas
till Vänersborg för att träffa styrgruppen och diskutera fortsättning.
Skolresultat och psykisk hälsa- handlar om att hitta nya rutiner och metoder för
att barn ska må bra och uppnå bra skolresultat
Det finns fem fokusområden inom detta tema:
Skolnärvaro
Tema Tärnan
Gränslös matematik
KUL-Kultur, utveckling och lärande
Tidiga insatser
Inom området Skolnärvaro arbetar man med att samla ihop allt material som finns
kring Skolnärvaro-projektet för att sätta ihop till ett studiematerial/handbok som
kan komplettera boken ”Vänd frånvaro till närvaro” som SKL har gett ut. Till studiematerialet finns dett USB- minne med alla filmer som producerats.
Många kommuner är intresserade utav Skolnärvaro-projektet och det bestäms att i
samband med att Gotland kommer hit någon gång i januari bjuds även andra
kommuner in.
Vidare kommer man att fokusera på långtidsfrånvarande elever. Inom detta område
kommer elevhälsan att kartlägga och kvalitetssäkra arbetet kring långtidsfrånvarande elever. Skolkuratorer , skolsköterskorna och specialpedagoger ska redovisa
aktuella siffror, dokumentationsunderlag, ta fram resultat från hälsosamtal och
hälsobesök, aktuella skolresultat och ev. åtgärdsprogram. Redovisningen ska lämnas in till elevhälsochef senast den 8 november.
Tema Tärnan, är ett skolutvecklingsprojekt, där skolpersonalen arbetar utifrån logikmodellen och där skolpersonalen har fått identifiera fem förbättringsområden
som i sin tur ska leda till bättre psykisk hälsa och skolresultat. De fem förbättrings
områdena är: Utveckla det svenska språket, utveckla ett gott skolklimat, Utveckla
föräldrars delaktighet, utveckla det svenska samhällets kultur och traditioner och
utveckla elevhälsan. Utifrån givna mål för de fem olika förbättringsområdena har
skolpersonalen upprättat aktiviteter och processmått för att kunna uppnå målen.
En redovisning från skolpersonalen gjordes i juni och projektet pågår under en tre
års-period tom 2015.
Gränslös matematik handlar om att man inom matematiken samverkar mellan de
olika stadierna för att bibehålla lusten för matematiken och på så vis få goda resultat i matematiken. Målen för detta arbete är: alla elever får bra kunskaper och resultat i skolan. Eleverna har intresse och lust att lära matematik.
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En arbetsgrupp med representanter från varje stadium är tillsatt och diskuterar hur
man kan uppnå dessa mål.
KUL- kultur, utveckling och lärande handlar om att hur barnen kan ta del utav kulturutbudet i skolan. Hur man med kultur får ett gott mående och goda resultat i
skolan. Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och kultur- och fritid arbetar
med detta.
Tidiga insatser- Handlar om att göra tidiga insatser när problem uppstår både i
yngre åldrar men också tidigt i ett skede- tidig upptäckt. Den 1 oktober kommer
några förskolechefer, verksamhetschefen för förskola, elevhälsa, chefen för BUP och
IFO- chefen delta på en konferens kring tidiga insaster, anordnad av SKL. Med utgångspunkt från denna konferens kommer man att gå vidare i arbetet.
Den 23-24 september kommer Jessica delta på processledarträff med övriga processledare från andra kommuner/landsting inom temat.
Första linjen
En arbetsgrupp med deltagare representerade från elevhälsan (grund och gymnasiet), socialförvaltningen, vårdcentralen, BUP och ungdomsmottagningen. Första
linjen handlar om att bemöta de barn med lindrig psykisk ohälsa och uppfylla deras
behov i ett första steg. En kontakt/hänvisningslista har upprättats där kontaktpersoner från alla verksamheter finns listade. Även en mätning gjordes med syfte att se
till vilken verksamhet barn och unga vänder sig till när de har lindriga besvär samt
orsak. Mätningen genomfördes under en vecka och man mätte alla som gick i Fklass, Åk 3, Åk 6, Åk,8 och Åk 1 på gymn. Ny mätning kommer att göras under v.
43.
För att komma vidare i Första linjen har styrgruppen gett Lena, Gerd, Kent och Sture i uppdrag att upprätta ett förslag kring hur Första linjen kan organiseras i Vänersborg. Förslaget tar upp på nästa styrgruppsmöte den 30 oktober.
Förstärkt hembesök
Jessica och Carianne deltog på ett avslutande möte om förstärkt hembesök. Anja
Paust presenterade utvärderingen utav projektet Förstärkt hembesök som är hennes examensarbete.
Arbetet utgår ifrån tre punkter: Hjälp i föräldraskapet, Sjuk- och olycksfallsprevensson och relationsfrågor.
Intresset av att delta har varit stort både när det gäller att få de extra hembesöken
och att besvara själva enkäten om hembesöken. Syftet med de extra hembesöken
har varit att bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar och barnen.
Den 30 oktober kl. 10 kommer Per Möllborg och Anja Paust och presenterar utvärderingen på styrgruppsmötet. Ledningsgruppen bjuds in till detta tillfälle.
Ny webbsida för föräldrar
För att kunna ta del utav prestationsmedel måste kommunen utöver att rapportera
in SIP-arna, ha lättillgänglig webbaserad information för föräldrar där man snabbt
kan se vart man ska vända sig om ens barn har psykiska problem. Yvonne har arbetet med detta och skickat in en första bedömning. Webbsidan är godkänd och
kommer att publiceras med en länk till kommunens start-sida.
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Ungsidan- utvärdering
Anne-Lie fick i uppdrag att göra en utvärdering om websidan www.ungivbg.se.
En länk till enkäten och instruktioner har skickats till FC-gruppen ( Kent Javette,
Sture Johansson, Johan Olofsson, Håkan Sundberg) för spridning till sina verksamheter.
Seminarium Internationellt arbete
Den 13 september kallar Samverkan Vänersborg till en inspirationsdag i internationellt arbete kring barn och unga. Anmälan görs till internationella samordnaren
Gabriella Lapadatovic.
Kulturplaneterna
Rädda barnen bjuder in till en konferens om hur man kan starta upp Kulturplaneter.
Gunilla på Musikskolan har kontakt med Rädda Barnen.
Torpa-området
Diskussioner har påbörjats om utveckling och förbättring utav Torpa-området. Två
möten har hållist för att samla in företrädare från olika intressenter och aktörer som
verkar i området. Fyra utvecklingsområden med en ansvarig har tagits fram:
*Yttre miljö
*Fritids/sysselsättning/arbete
*Lag/ordning
*Språk/kultur/kommunikation
Nästa möte är den 1 oktober.
Familjecentralen- Sirius
Avtalsskrivandet för familjecentralen mellan kommunen och Regionen har pågått
under två år tid. Det löper ut 2013. I praktiken har samarbete kommit igång men
det är förmodligen först 2015 som man skriva nytt.
Processledarens roll
Frågan om vad som ryms inom de 50% som processledaren har inom Psynkprojektet kommer upp.
Kent Javette som är chef för processledaren informerar om att tjänsten är fördelad
på 50% Psynk och 50% Musikakademi. I väntan på utredningen kring Musikakademi och övriga kulturen ser fördelningen ut så här. Vad som ryms inom 50% Psynk
besvaras dock inte.
Deltagande i ledningsgruppen
Birgitta Arosenius, VD Fridaskolan kommer att bjudas in till ledningsgruppen.
När det gäller utskick för kommande utbildningar och konferenser ska friskolorna
mfl ( se tidigare maillista för Modellområdesprojektet) läggas till i maillistan.
Antecknat Jessica Lindskog Sultan, processledare Psynk-projektet

