Minnesanteckningar NOSAM Barn och unga AFHXXX
Datum: 2018-03-2220XX-XX-XX

Närvarande:

Förhindrade:

Tid:

Mötespunkter

Åsa Etéus, områdeschef IFO; Helena Jonsson, Utbildning Förskola; Staffan
Lennmalm, Utbildning skola; Hero Fatari, Allemanshälsan och Västerleden;
Linda Bolander, ungdomsmottagningen; Maria Hägg, psykologenheten och
Lokala Västbusgruppen, Siv Kirnö, Askim Hovås Familjeläkare; Elin
Lingman, koordinator FCA.
Monica Johansson-Lundgren, BUP; Kristina Fredriksson, MLA; Bengt
Abrahamsson, Kultur och Fritid; Anders Alnesten, Barn och
ungdomshabiliteringen; Annika Knober, Närhälsan, Askim; Marie Sandstig,
Utbildning SKOLA.
13:00-14:30

1. Inledning
Information om att Marie Sandstig fått ny tjänst i den nya utbildningsförvaltningen, vi
kommer behöva ersätta henne i denna gruppen. Det berättades lite kort om läget med
de nya förvaltningarna förskola och skola.
2. Föregående anteckningar
Alla dokument inklusive anteckningar ska ligga på samverkanstorget, detta kommer
Lisbeth att sköta i fortsättningen, men vi alla bör ha lite koll och hjälpas åt vid behov.
Årsrapporten vad behöver följas upp?
Vad är uppdraget för ledamöter i NOSAM, vad är det vi ska åstadskomma? Frågor har
genom åren varit både högt och lågt allt ifrån information till att styra och besluta
arbete.
Samverkan ganska praktiska frågor där vi kan finna lösningar.
Lång planering underlättar, att vi vet vilka frågor som kommer framöver.
Gemensamt mål: Alla barn ska lycks i skolan
Enkäten från Catarina Åsberg på koncernkontoret går att besvara ett par dagar till och
alla uppmanas att göra det. Den enkäten ska leda till ett svar på hur samverkan i
NOSAM fungerar runt om i Göteborg, och hur vi kan utveckla det arbetet.
Mikael Lövström håller i en föreläsning och workshop som heter ”Att styra o leda i
samverkan”, AFH och Västra Göteborg har fått frågan från Jämlikt Göteborg om vi vill
anordna en sådan samverkansdag till hösten. Mötet tycker det är en bra idé och Elin
Lingman får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Temagruppen håller just nu på att revidera VÄSTBUS riktlinjerna.
I den lokala VÄSTBUS gruppen är det mer nära golvet verksamhet.
Hur ska vi göra? Årsplanen och redovisningen, den kan göra att man kommer snabbare
på banan. Det uttrycks att det var ett önskemål.
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3. Ny ordförande för NOSAM
Åsa Etéus rekommenderas av Marie Sandestig. Mötet väljer Åsa Etéus till ordförande
för NOSAM Barn och Unga i AFH.
Förslag att ha en stående punkt på agendan om: Vad gör vi just nu i respektive
verksamhet?

4. Uppföljning på arbete FCA och Västbus.
VÄSTBUS
Maria Hägg rapporterar att det var en utbildningsdag nyligen som gick mycket bra.
Minsta gruppen 16 och största 44 så det har varit ganska olika. Förra året var det runt
150 st som gick den. Maria skickar en påminnelse när den går igen.
Mätetal på antalet upprättade SIP eller kvantitativt blir det resultat? Några andra mått
att förhålla sig till? Barnen och föräldrarnas röst, är det bra? Vad behöver utvecklas?
Kan man lämna detta till temagrupp barn- och unga?
NOSAM är intresserade här i AFH, men kan vara bra att dra det ett varv till temagrupp
barn och unga. Elin tar det till Lena Ekeroth. Maria sammanställer vad man är ute efter.
Hur mäter vi antalet SIP? Kan man börja att mäta? Från januari 2019 ska statistik börja
att föras. I vården har det upprättats åtgärdskoder, så då är det lätt mätt.
FCA
Elin går igenom aktivitetslistan.
- Föräldraguiden finns för att sprida, meddela gärna om någon verksamhet inte
känner till den och kontakta Elin för att få den i tryckt version eller för att få mer
information kring den. Alla på mötet fick ett varsitt ex.
- Samverkan med förskolan haltar lite, men förhoppning om en ordentlig start på det
i och med Elins deltagande på ett möte med alla enhetschefer inom kort.
- Föräldrastöd ABC (Alla Barn i Centrum) ligger på is då vi inväntar en central
samordnare som påbörjar sin tjänstgöring i vår.
- Samverkan BVC trevar lite men är ändå under uppstart, Siv säger att det kan vara
klokt att gå direkt till BVC personal och inte via cheferna.
5. Samverkan och nya förvaltningarna förskola och grundskola.
Det har inte hänt mer än kartläggning. Säkra samverkan är en av alla
kartläggningar/rapporter som kommit ut? Bilaga
6. Årsrapport temagrupp BoU

7. Övriga frågor
Årsapport och årsplan mailas ut med minnesanteckningarna.
8. Mötet avslutas
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BIFOGAT:
Årsrapport 2017 temagrupp barn och unga
Årsplan 2018
Säkra samverkan rapport
•
•
•

Kommande möte:
31/5 på Nymilsgatan
Vid anteckningarna: Elin Lingman
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