Syfte med enkäten
Västbusmötet
Alla som arbetar med barn och unga kan – om familjen samtycker – initiera och kalla till ett Västbusmöte när
den egna verksamheten inte ensam kan tillgodose behovet av stöd. Tillsammans med familjen, och utifrån
deras behov, beslutar ni vilka som skall kallas. På vardsamverkan.se finns en checklista som stöd i samband
med Västbusarbete.
-Är det hjälpsamt att följa strukturen som är beskriven i Checklistan för Västbusmöten?
Ja
Nej
Kommentarer

I alla överväganden som rör ett enskilt barn, ska barnet ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den
respekterad. Därför är det viktigt att barnets och föräldrarnas önskemål/synpunkter tillvaratas både vid kallelse
till Västbusmöte, under själva mötet och efter mötet.
-Tas barnets önskemål/synpunkter tillvara i samband med Västbusarbetet?
Ja
Nej
Kommentarer
-Tas vårdnadshavares önskemål/synpunkter tillvara i samband med Västbusarbetet?
Ja
Nej
Kommentarer
-Använder du mallen Utvärdering av Västbusmöte efter avslutat möte?
Ja
Nej
Kommentarer

Antal SIP:ar
SIP är en förkortning av samordnad individuell plan och är ett verktyg för att förbättra samverkan kring
barnet/ungdomen. SIP är barnets/ungdomens plan och skrivs i samband med eller efter ett Västbusmöte. I
samband med Västbusmöte ska det alltid erbjudas ett uppföljningsmöte.

-Hur många nya SIP (första Västbusmöten) har du initierat under 2019?
Ruta
-Hur många uppföljningsmöten har du totalt haft under 2019?
Ruta

Efter Västbusmötet
Ett barn/ungdom som är i behov av sammansatt stöd möter ofta många olika människor i olika yrkesroller. Att
kalla till ett Västbusmöte är inte ett mål i sig utan en modell för att åstadkomma goda, samordnade insatser
som är anpassade till individens behov. Vid ett Västbusmöte erbjuds alltid ett uppföljningsmöte för att följa
upp målen.
-Om du tänker generellt på alla Västbusmöten; har SIP varit till hjälp för att kunna formulera mål och
samordna insatser utifrån individens behov?
Ja
Nej
Kommentarer

Vilken organisation tillhör du?
Grundskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Socialtjänst/AFH
Socialtjänst/Västra Göteborg
VG-regionen

