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Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan
(VITS) – gemensam ram för verksamheter
som ingår i Vingåker
Syfte
VITS är ett professionellt forum för samverkan där kommun och region finns representerad. Barn och
ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en professionell samtidigt, ska erbjudas detta
tidigt och i en tydlig samverkan mellan aktörerna. I VITS kan insatserna kring ett barn eller en
ungdom tas upp till en gemensam diskussion, se vidare under rubriken samtycke.
VITS-gruppen är också ett forum för konsultation och kunskapsutbyte för verksamheterna som ingår.

Lokal bestämmelse
VITS i Vingåker omfattar Vingåkers kommuns förskolor och grundskolor.
Vid mötet är det önskvärt att rektorer, biträdande rektorer, pedagoger, skolsköterskor och
skolkuratorer deltar, för att gruppen ska få en så tydlig uppfattning om barnets/ elevens behov och
situation i verksamheten.
En anmälan till VITS innebär alltid att ärendet behandlas och att ärendet följs upp. Om en uppföljning
skulle vara onödig ligger det på den som gjort anmälan att meddela detta till chef för Elevhälsan och
till samtliga vårdnadshavare.
Rutinen gäller fr.o.m. 191001, revidering sker årligen.

Samtycke
Samtycke från samtliga vårdnadshavarna krävs för att ett ärende ska kunna behandlas. Barnets
samtycke ska också inhämtas, utifrån ålder och mognad.
Ett samtycke kan vara skriftligt eller muntligt. Om det är skriftligt ska det skrivas under av samtliga
vårdnadshavare och om det är muntligt ska detta journalföras. Den som anmäler ett ärende till VITS
är den som har ansvar för att ett samtycke inhämtas på korrekt sätt.
Efter det att VITS har ägt rum har den som anmält till VITS en skyldighet att återkoppla till
vårdnadshavarna vad man kommit fram till.

Verksamheter och representanter i VITS-grupperna:
Samtliga verksamheter utser lokalt fasta representanter inom valfri profession, se lokal arbetsgång.
Ordförande är den person som representerar utbildning, om inget annat bestäms lokalt. Ordförande
har till uppgift att bjuda in till mötet och att bestämma var mötet ska äga rum.
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VITS-förskola

VITS-skola

Verksamhet
BVC
Barnhälsovård
BUP
Habilitering
Elevhälsan
Socialtjänst

Verksamhet
BUP
Habilitering
Elevhälsan
Socialtjänst

Lokal arbetsgång inför-under och efter VITS
Representanter
Chef för Elevhälsan

BoU

Skolpsykolog BoU

Sekreterare, ordförande (reserv)

Skolsköterska MLA

BoU

Chef Socialtjänst

IFO

Representant Socialtjänst

IFO

Ordförande

Sekreterare (reserv)

(reserv)

Leg. Psykolog Habv.
Kurator





BUP
Andra representanter kan bjudas in vid behov, ex. barnhälsovård.
Ordförande har till uppgift att bjuda in till mötet, bestämma var mötet ska äga rum samt leda
mötet.
Sekreterare journalför beslut i journalföringsprogram.
VITS-möten hålls 3-4 gånger/termin i Vingåkers kommun.

Inplanerade möten
Datum för möte
Fredag 25 september

Datum för sista anmälan
Torsdag 17 september

Fredag 6 november

Torsdag 29 oktober

Fredag 4 december

Fredag 20 november

Fredag 29 januari

Fredag 15 januari

Fredag 5 mars

Fredag 19 februari

Fredag 23 april

Fredag 9 april

Fredag 28 maj

Inga nya ärenden endast uppföljningar
för att avsluta läsåret
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Inkommen anmälan
Anmälan görs till administratör Inger Wilson skriftligt (enligt anmälan) eller muntligt per
telefon.
Telefonnummer:
0151-191 98
Extern adress:

Vingåkers kommun
Inger Wilson, Äppellundens förskola
Tors väg 1
643 31 Vingåker

Intern adress:

Inger Wilson
Äppellundens förskola

1. Kontroll av anmälan
Administratör har som uppgift att försäkra att samtycke från vårdnadshavare har inhämtats.
Vid skriftlig anmälan kontrollerar administratör att samtliga vårdnadshavare har skrivit under
anmälan.
Vid muntlig anmälan kontrollerar administratör att samtliga vårdnadshavare har givit sitt
samtycke genom att ställa frågorna:
- Har samtycke inhämtats?
- Finns det skriftligt från samtliga vårdnadshavare?
- Om inte skriftligt, försäkrar sig administratör om att muntligt samtycke har inhämtats
från samtliga vårdnadshavare samt att det är journalfört.
Om anmälare inte har journal att tillgå ska samtycket skriftligen dokumenteras i elevakt.
2. Frågeställnings syfte och vem den är riktad till
Vid såväl skriftlig som muntlig anmälan till VITS-grupp är det av stor vikt att den som önskar
få ärendet behandlat på VITS är tydlig med syftet och vem frågeställningen är riktad till.
Vid skriftlig anmälan ska det framgå vid korrekt ifylld anmälan.
Vid muntlig anmälan säkerställer administratör genom att ställa frågorna:
- Vad är syftet med anmälan. Vad är det man önskar diskutera och varför?
- Vem berörs av anmälan? Vem är frågeställningen riktad till?

Digitalt möte
Samtliga möten erbjuds i säkert virtuellt mötesrum som ägs av Habiliteringsmottagningen.
Instruktion för virtuellt mötesrum VITS

3

