NYHETSBREV:
BARN OCH UNGA, DECEMBER
Genom detta nyhetsbrev vill vi i arbetsgruppen för Barn och Unga, BoU,
informera om vårt arbete.
Vi kan konstatera att arbetet går framåt. En glad nyhet är att språkutvecklingsgruppen
sökt och beviljats 50 000:- från kulturrådet för att driva projektet “Språka” som är en
samverkan mellan biblioteket, förskolorna och barnhälsovården.
Den 6 december träffades arbetsgruppen för barn och unga. Mötet inleddes med
information om projektet “ Midnigt Light”. Ni kan läsa mer om det här:
https://vilhelminafolketshus.se/Arvsfondsprojektet-Midnight-Light
Vi ser fram emot att utveckla samverkan med projektet i syfta att tillsammans hitta
delaktighetsarenor för våra barn och unga.
Sedan föregående möte har det ägt rum en rad samordningsträffar gällande våra
utvecklingsområden. En representant från arbetsgruppen har varit iväg på två dagars
samordnarutbildning gällande ANDT och i samband med mötet presenterade han en
rad viktiga metoder och resurser som finns tillgängliga. Vi fick ta del av exempel från
andra kommuner som vi kommer att använda för att utveckla vårt eget arbete med
strukturer och kommunikationskanaler.
I samband med senaste mötet i HLT-arbetsgrupp (Hälsa, Lärande, Trygghet) så fanns
regionssamordnare för HLT i Västerbotten med och höll ett informationspass. De
uppdaterade sig även gällande vårt arbete i Vilhelmina och uppmärksammade att
arbetet under föregående år resulterat i ett ökat antal samordnade individuella planer
för barn/elever i Vilhelmina.
Även Skolverket och Socialstyrelsen har kallat till nätverksträff när det gäller Tidiga
Samordnade Insatser (TSI). Tre representanter från vårt HLT-team närvarande och
redovisade vår ”hemuppgift” samtidigt som vi fick ta del av andra kommuners/
regioners arbete inom TSI. Vi fick även möjlighet att berätta hur vi arbetar i
Vilhelmina.
En grupp har genomgått ytterligare ett utbildningssteg som processledare i
våldspreventionsarbete som leds av Länsstyrelsen. Denna grupp utgör en gemensam
kunskapsresurs och nu behöver vi planera deras fortsatta arbete.
Nästa nyhetsbrev kommer efter
arbetsgruppens möte i januari. Vi
önskar er alla en god jul och ett fint
avslut på 2021!
Barn och Unga-gruppen

