FINSAM

skolan

Hur kan FINSAM/Samordningsförbunden jobba med tidiga insatser genom
att använda skolan som arena för samverkan kring barn och unga?

Konferensprogram
Dag 1: Torsdag 29/11
9.30

Fika och incheckning

10.00

Mattias Bergström, Förbundschef, Samordningsförbundet
Centrala Östergötland, hälsar välkomna

10.30

Skottlandsmodellen - Juliet Hancock
Juliet berättar hur socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården kan
samlas kring familjen, med skolan som bas. Arbetet heter GIRFEC (Getting
It Right For Every Child) och har lett till lagstiftning i Skottland om hur
samverkan och tidigt stöd för barn och unga ska ges.

12.00

Lunch

13.00

Koll-projekten - Åsa Strömberg
Åsa är verksamhetschef för elevhälsan i Åtvidaberg och projektledare för
Samma Koll. Åsa har tidigare projektlett Koll på Läget och skrivit
projektplan för Mera Koll.

14.00

Skolnärvaro - Malin Gren Landell
Malin är leg. Psykolog och sakkunnig i utbildningsfrågor i Norrköpings
kommun och har även varit ansvarig för regeringens utredning om
problematisk frånvaro SAKNAD.

15.00

Fika

15.30-16.30

Vykort från verksamheten
•
•
•
•

19.00

Tillgängliga lärmiljöer
Skolan och Socialtjänsten tillsammans
Koll på läget idag
Utvärdering av Samma Koll

Konferensmiddag
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FINSAM

skolan

Konferensprogram
Dag 2: Fredag 30/11
8.30

Reflektion över gårdagen i smågrupper. Vad ser ni i
framtiden?

9.30

Fika

10.00

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga - Ebba
Silverstolpe-Agardh, expert Skolverket och Ylva Branting,
utredare Socialstyrelsen
Skolverket och Socialstyrelsen har ett uppdrag att stödja utvecklingen av
tidigt och samordnat stöd till barn och unga. På tre år ska arbetet
förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- och sjukvård och
socialtjänst så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Det
ställer krav på att berörda aktörer utvecklar kunskap och kompetens om
framgångsrikt och långsiktigt samverkansarbete.

11.00

FINSAM ♥ Skolan – Vad ser ni i framtiden?

12.00-13.00

Lunch

När: Torsdag 29 november kl. 10.00 till fredag 30 november kl. 13.00
Var: Torn1, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping (nära Linköpings Centralstation)
Frågor? Hör av dig till: Ruth Lund ruth.lund@linkoping.se eller 0724-52 42 73
Anmälan: Senast den 16:e november via denna länk: Samordningsförbundet
Centrala Östergötland
Kostnad: 1,150 kr (ex moms); i priset ingår heldagskonferens, lunch, morgonoch eftermiddagsfika och middag kl. 19.00 den 29:e, samt halvdagskonferens,
morgonkaffe och lunch kl. 12.00 den 30:e. Boende bokas på egen hand.
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