Kompetens- och verksamhetsutveckling

Tidiga samordnade insatser
Med fokus på barns och ungas hälsa
Inbjudan till halvdag på GR
onsdag 9 december 2020
kl 09.00–12.00

INNEHÅLL
Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa

De flesta kommuner står idag inför en genomgripande förändring.
Utmaningar kan ses när det gäller bland annat kompetensförsörjning,
demografi och ökad psykisk ohälsa. En genomgripande omställning
kan vi sällan få till stånd på egen hand utan det kräver att vi samverkar med aktörer som vi kanske inte är vana att arbeta med, och det
kan vara en utmaning i sig. Samtidigt är de system och rutiner som
styr vårt arbete inte alltid anpassade till dagens utmaningar. Trots en
vilja är det svårt att få till en större förändring.
Med detta som bakgrund bjuder vi förmiddagen den 9 december in till
ett seminarium om Tidiga Samordnade Insatser med fokus på barns
ungas hälsa. Vi tar vår utgångspunkt i arbetet som görs i Ale kommun
vilket presenteras av Birgitta Augustsson, utvecklingsledare social
hållbarhet/folkhälsa.
I en gemensam workshop möts vi kring frågor som berör hur vi uppnår delaktighet med unga på riktigt.
• Vad behövs för att det strategiska och det operativa arbetet ska
hänga ihop – det vill säga, hur kan vi arbeta i mellanrummet?
• Hur kan det arbete vi redan gör kopplas till målen i Agenda 2030?
• Hur kan vi tillsammans hantera frågor som spänner över flera
förvaltningar?
Dagens föreläsning varvas med diskussionsfrågor och målet är att ge
användbara tips från arbetet i Ale men också att ta fram frågor och
lärdomar från övriga deltagare i seminariet.
Förmiddagen leds av Birgitta Augustsson, utvecklingsledare social
hållbarhet/folkhälsa Ale kommun och Patrick Gruczkun, projekt- och
utbildningsledare, Göteborgsregionen.

TID OCH PLATS
Onsdag 9 december 2020 kl. 09.00–12.00.
Start med fika kl. 08.30.
Göteborgsregionen (GR),
Anders Personsgatan 8, Göteborg.

AVGIFT
500 kr exkl moms.
I avgiften ingår fika.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Sista anmälningsdag:
23 november 2020.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdag debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person.

UPPLYSNINGAR
Patrik Gruczkun, Göteborgsregionen,
tel. 031-335 51 82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

Tillsammans med Lupp-nätverket i Göteborgsregionen
arrangeras ett antal utbildningstillfällen, detta är ett av dem,
öppet för alla kommuner.
Läs mer på www.goteborgsregionen.se/lupp

www.goteborgsregionen.se

