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Föregående protokoll  

Finns att läsa på kommunalförbundets sida. 

Presentation av projektet Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa.  

Jessica Ek utvecklingsledare Skaraborgs Kommunalförbund och Tina Henningsson överläkare BUP 

presenterade projektet.  De betonade vikten av att ha en tydlig ledning, ansvarsfördelning och ett 

tydligt syfte i samverkan kring berörda barn. Se bilaga 

Det finns också mycket information att hämta på WWW. vardsamverkanskaraborg.se Denna sida 

rekommenderar man att alla förskolechefer klickar in på och läser. Informationen vänder sig även till 

föräldrar eller andra som involveras kring barn där många parter är inblandade. 

I mån av tid kan man(Jessica Ek) komma ut och informera om det som vi fått info om. Man kommer 

bl. a att träffa Barn & Elevhälsocheferna framöver. 

 

Tina berättade också om gången kring utredningar – numera inte uppdelat i vilken typ av diagnos 

man utreder för, utan kommunerna har nu geografiskt delats upp mellan Mariestad och Skövde där 

man på båda ställen ansvara för alla typer av utredningar.  

Hon betonade vikten av förskolornas samarbete med BVC och rekommenderade att förskolan, då vi 

har funderingar kring ett barns utveckling, ber föräldrarna om lov att få ta med BVC (och ev. andra 

externa samarbetspartners) i ett gemensamt möte direkt. På detta möte kan man på ett bra sätt dela 

upp vem som gör vad så att inget faller mellan stolarna. Bra sätt att göra föräldern delaktig så att 

föräldern kan ge BVC uppdraget att gå vidare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips!  

Folder: Barns utveckling Frisk/riskfaktorer. Kan beställas från Skl! (Bör sitta i varje förskolas 

arbetsrum enligt Tina) 

Sveriges radio: Radioprogrammet ”Barnministeriet” Sök efter en dokumentär med namnet ”Smartare 

än läraren”- där barn med hög IQ kommer till tals om sin svårighet att passa in under skolåren. 

Erfarenhetsutbyte  

Samtal i två grupper med fokus på hur vi arbetar med barn i riskgruppen för att drabbas av psykisk 

ohälsa.  

Några tankar som kom fram: 

- För att inte riskera att arbetet blir personbundet ät det viktigt med struktur, rutiner och 

dokumentation så att arbetet fortsätter vid ev. personalbyte.  

– Dokument för godkännande av samverkan. 

– Hur möter vi de särbegåvade barnen? 

-Är det en risk att vi inte lyfter det som avviker pga att vi inte vill bedöma barnet?? 

- Att använda Spsm, Special pedagogiska skolmyndigheten 

- Viktigt att information om Vårdsamverkan Skaraborg når ut till alla nya chefer och att man som ny i 

sin roll får en slags introduktion kring hur VästBusmöten och dylikt fungerar. 

-De små kommunerna verkar generellt ha en tätare samverkan med BVC och Socialtjänsten. Träffar 

där dessa instanser tex möter förskolans specialpedagoger kontinuerligt lyfts fram som goda 

exempel. 

 

  

Gemensam fortbildning:  

Ingen gemensam fortbildning för förskolepersonalen mellan kommunerna förespråkas i nuläget.  



Men önskemål om att dela arbetssätt och upplägg kring fortbildning samt förslag på litteratur och 

föreläsare. 

En tanke kom fram om att bjuda in övriga kommuner(i mån om plats) då man ändå har bokat upp en 

föreläsare som kommer. De kan i så fall köpa in sig på platser.  

Lidköpings kommun har torsdagen den 29 september kl. 18.00-20.30(De la Gardiegymnasiets aula) 

bokat upp Susanna Anderstaf som föreläser kring ”interkulturellt förhållningssätt i förskolan”. Googla 

på henne och hör av er till Rosanna(rosanna.andersson@lidkoping.se) om intresse finns. 

Övriga frågor & funderingar: 

 Svårigheter att rekrytera(framför allt förskollärare) märks i alla kommuner. Hur påverkar 

skolans rekrytering av tidigarelärare till skolan oss på förskolan. Hur mycket skiljer lönen? 

Vad kan förskolan konkurrera med? Kan man titta på andra yrkesgrupper, t ex 

socialpedagoger? 

 Finns det något nätverk för IT-pedagoger? Det verkar finnas ett nätverk – SIKT. Hur man 

nätverkar mellan förskolor i denna fråga ser lite olik ut i olika kommuner eftersom de är olika 

stora. 

 

Höstens träffar:  

Hur fortlöper arbetet utifrån syftet med tankar om Erfarenhetsutbyte, Rekrytering, förutsättningar 

för att sprida goda exempel? 

Datum för hösten träffar 

Tisdag 11 oktober Skövde,  

Måndag 5 december Falköping. Vi ska utvärdera då utvärdera årets möten– Har vi hållit oss till 

uppdraget? 
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