Temagrupp Barn och unga
Mål: Barn och ungdomar ska lyckas i skolan
Strategi
Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena.
Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska
erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö.

Plattform

Målgrupp
Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region.

Patient- och brukarmedverkan
Temagrupp Barn och unga har en referensgrupp bestående av representanter från brukarorganisationerna; Autism- och Aspergerföreningen, FUB
(För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning) NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Göteborg), DHR (Delaktighet, handlingskraft
rörelsefrihet, tidigare de handikappades riksförbund) samt RCC (Regionalt cancercenter).

På nästa sida finns Temagrupp Barn och ungas handlingsplan.

Prioriterat målområde: Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
Mål: Barn ska lyckas i skolan!
Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som berör barn och unga. Barnkonventionen ska genomsyra samtliga aktiviteter i handlingsplanen.

Delmål
Verka för ett
välfungerande lokalt
arbete för barn och
unga med tydligt
brukar- och
barnrättsperspektiv

Aktivitet, ansvarig

Uppföljning

Kommunikationsplan

•

Temagruppen följer revideringen av Västbus
riktlinjer och kommande centrala
implementeringskonferenser

•

Västbus är en stående punkt på
temagruppens dagordning

Återkoppling från
NOSAM barn och unga

•

Temagruppen uppdaterar delregionala
anvisningar utifrån de reviderade
Västbusriktlinjerna (överenskommelsen)

•

Temagruppen ansvarar för hur
implementeringen sker.
Följa upp det lokala arbetet

Info på hemsidan

När delregionala anvisningar tagits fram
anordnar temagruppen dialogmöte för de
lokala samverkansarenor, med
samverkansplattformen som utgångspunkt
med tydligt brukar- och barnrättsperspektiv.

•

•

Följa upp implementering av delregional
vägledning om ansvar- och
kostnadsfördelning när barn placeras utanför
hemmet

•

•

Analys av kartläggning av NOSAM barn och
unga genom dialogmöten

•

•

•

Använda erfarenheter från
tidigare anordnade konferenser
Hur fångar brukarorganisationer in barn och
ungas synpunkter?
Återkoppling från NOSAM barn
och unga

Delmål
Fokus på barnrättsperspektiv; särskilt
fokus på delaktighet
samt frihet från våld.

Tidig samverkan kring
barn som har problem
som visar sig på alla tre
områdena: skolan,
hemmet, socialt. Tidigt
identifiera barn som
far illa.

Aktivitet, ansvarig
•

Temagruppen fokuserar på en eller flera
artiklar utifrån barnkonventionen på varje
möte

•

Temagruppens ska verka för att samtliga
verksamheter genomgår webbutbildning för
barnets rättigheter.
https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/manskligarattigheter/utbildning/barnkonventionen--fran-teori-till-praktik/

•

Arbetsgrupp ger förslag på hur medel riktade
till barn med flyktingbakgrund bäst kan
komma till nytta för målgruppen

•

Göra länsgemensam suicidpreventionsplan
känd för NOSAM

Uppföljning

Kommunikationsplan

Information på
Hemsidan
Återkoppling från de
som besöker sidan (ex
mejlade frågor, enkät)
Förslag: punkt på
dialogmöte LGS-NOSAM

