Sveriges Skolkuratorers Förening

Skolkurator
För elevhälsans psykosociala insatser

Spetskompetens i skolsocialt arbete
Sveriges Skolkuratorers Förening drivs ideellt av medlemmar. Syftet med föreningen är att stärka
skolkuratorer i sin yrkesroll och därmed bidra till att alla elever når uppställda kunskapskrav och
utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
Det gör vi genom att:
1. Uppmärksamma skolkuratorers yrkesmässiga intressen
2. Följa och stimulera den skolsociala utvecklingen
3. Verka för erfarenhetsutbyte och fortbildning för skolkuratorer

Som föreningsmedlem får du tillgång till:
www.skolkurator.nu

■ Medlemstidningen Skolkuratorn – utkommer med 4 nummer årligen.
■ Omvärldsbevakning – uppmärksammar ny forskning och lagstiftning
som berör vårt yrkesutövande.

■ Yttrande över aktuella remisser – föreningen är remissinstans.
■ Skolkuratorsdagarna – årliga yrkesspecifika fortbildningsdagar med
aktuell juridik, metodik och forskning.

■ Vägledningsdokument för skolsocialt arbete produceras –

SKOLKURATOR
för elevhälsans
psykosociala
insatser

■
■
■
■
■

Yrkesbeskrivning (på svenska och engelska), Sekretess,
Dokumentation, Samverkan, Handledning, Skolkuratorn i det
systematiska kvalitetsarbetet, Social bedömning/Skolsocial utredning.
Samverkan med myndigheter och organisationer – i frågor som rör
skolsocialt arbete.
Tvärprofessionellt elevhälsoarbete – samverkan med elevhälsans olika
yrkesföreningar.
Informationsutbyte kring internationellt skolsocialt arbete.
Påbyggnadsutbildning för skolkuratorer – ett långsiktigt arbete.
Almedalen som mötesplats för skolkuratorer och arena för
opinionsbildning och informationsspridning.

Curriculum vitae
Sveriges Skolkuratorers Förening har etablerat sig som en efterfrågad samverkanspartner
av olika myndigheter och organisationer genom ett målmedvetet arbete som bedrivits
i föreningen under årens lopp.
Föreningens medlemsantal fortsätter att öka ...
2014
Medverkade vid framtagandet av
Vägledning för elevhälsan (2014) –
Socialstyrelsen & Skolverket. Ett dokument
som har bidragit till ett tydliggörande av
kuratorns betydelse i skolans organisation och
en samsyn gällande grundläggande
kompetens.
2012
Funnits med under Almedalsveckan sedan
2012 för opinionsbildning i frågor som rör
skolkuratorer.
2011
Varit drivande för elevers tillgång till
skolkurator som lagstiftades 2011.

2003
Arrangerade 2003 en internationell konferens
för världens skolkuratorer.
Deltagit i internationella konferenser och
spridit kunskap om svenskt skolsocialt arbete
i USA, Korea och Nya Zeeland.
2000
Medverkade i arbetet med propositionen
Från dubbla spår till elevhälsa (2000).
1961
Sedan starten 1961 årligen arrangerat
välbesökta fortbildningsdagar på olika orter
i hela landet.

Föreningens hemsida
www.skolkurator.nu
Föreningen finns också på Facebook
Sveriges skolkuratorer
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