Konferensavgift: 3 250 kronor. Boka tidigt pris: 2 950 kronor
I konferensavgiften ingår lunch och
kaffe båda dagarna samt middag på
måndag kväll. Dessutom ingår
medlemsavgift för 2015/16.
Anmäl dig gärna före den 30 juni
2015 på bifogad blankett.

Önskar du en faktura? Maila din fakturaadress till
kassa@skolkurator.nu
Betalningsmottagare: Sveriges Skolkuratorers Förening
Olsbovägen 10, 265 31 Åstorp
Organisationsnummer: 817602-0546

Konferensavgiften sätts in på
bankgiro 5622-7671.
Boka tidigt pris, 2 950 kronor,
gäller när betalning sker före den 30
juni. Därefter gäller 3 250 kronor.

Frågor? Maila kassa@skolkurator.nu
Anmälningsblankett, program och välkomstbrev med söndagens
aktiviteter finns också på hemsidan www.skolkurator.nu

Sveriges Skolkuratorers Förening

Skolkuratorsdagarna
12-13 oktober 2015
Visby

Vi reserverar oss för förändringar i programmet.

Att bygga en bro mellan
förväntningar och uppdrag
– skolkuratorns utmaning!
Varmt välkomna hälsar
Gotlands värdgrupp
och
styrelsen för
Sveriges Skolkuratorers Förening

www.skolkurator.nu

Årets fortbildningsdagar vill belysa, ge verktyg samt öppna upp för
reflektion kring hur vi som skolkuratorer ska kunna vrida vårt arbetsfält eller
arbetssätt till att vara främst förebyggande och hälsofrämjande, trots
(skol)omgivningens förväntningar att vi ska fortsätta som vi alltid gjort
d v s att till största delen arbeta med akuta och åtgärdande insatser.
Wisby Strand Congress & Event
Strandvägen 4
621 55 Visby
www.visbystrand.se

Medverkande
Söndag
Jonah Nylund är projektledare på MUCF,
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, och har på regeringens
uppdrag tagit fram ett stödmaterial till
skolpersonal i syfte att skapa tryggare
skolmiljöer för unga hbtq-personer.
Unga hbtq-personer blir i mycket högre
utsträckning än andra unga utsatta för
trakasserier, våld och hot om våld och mår
också därför sämre än andra unga.
Någonting som kan och måste förändras.
Cristina Josefsson är projektledare på
Socialstyrelsen och har på regeringens
uppdrag producerat ett utbildningspaket
om barn och unga som har erfarenhet av
sex mot ersättning. Vid föreläsningen ges
en snabb presentation av kunskapsläget och
utbildningsmaterialet.

Måndag
Cristine Isaksson är socionom och doktorand
vid Institutionen för socialt arbete, Umeå och
forskar om skolkuratorer och deras roll ur ett
professions- och organisations-teoretiskt
perspektiv. Cristine har tidigare hållit en
mycket uppskattad föreläsning på
Skolkuratorsdagarna (2013) om
Skolkuratorers upplevelser av professionellt
handlingsutrymme – gränser och strategier.
Gunilla Jarlbo är professor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Lunds
universitet. Gunilla är författare till boken
Hälsokommunikation: en introduktion, lämplig
för bl.a. universitetsstudier i folkhälsovetenskap. Den är också av intresse för
personer som i sin yrkesverksamhet behöver
kunskaper om hur man via kommunikation
kan främja hälsa och förebygga ohälsa.
Jeanette Roos är adjunkt i estetiska
läroprocesser vid Institutionen för kultur och
lärande på Södertörns högskola. Estetiska
lärprocesser tar avstamp i varje persons egen
erfarenhet av olika konstformer i syfte att
fördjupa möjligheten att kommunicera på
flera sätt.

Matilda Hellstöm är förbundsordförande på
Sveriges Elevråd, SVEA, som är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan
och gymnasiet och en av Sveriges största ungdomsorganisationer. SVEA är elevers röst i skolpolitiken.
De lyfter fram elevers perspektiv om skolan mot
politiker och beslutsfattare på nationell nivå och
hjälper elevråd att själva påverka politiker i sin
kommun.

söndag 11 oktober

Tisdag

08.00

Registrering och morgonfika – Wisby Strand Congress & Event

Åsa Backlund är fil.dr. i socialt arbete och
universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete,
Stockholm, med kursansvar för en masterkurs om
elevhälsa och skolsocialt arbete samt en
uppdragskurs om ensamkommande barn. Åsas
huvudsakliga forskningsområden är Elevhälsa och
skolsocialt arbete, förebyggande socialt arbete med
fokus på samverkan skola-socialtjänst samt
ensamkommande flyktingbarn.

09.00

Välkommen! Öppningsanförande av Cecilia Schelin Seidegård, landshövding och
Anders Jolby, skoldirektör

09.30

Socionomens roll i skolan - att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar
Cristine Isaksson

Monika Törnsén är filosofie doktor i pedagogik och
universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hon undervisar och
bedriver forskning om skolans ledarskap bl.a. om
pedagogiskt ledarskap, ledarskap av elevhälsan och
ledaridentiteter.

14.00

Söndagsaktivitet: Guidad rundtur innanför Ringmuren.
Samling vid Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, 621 56 Visby

16.00 -17.15 Söndagsföreläsning på Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, 621 57 Visby
Jonah Nylund – Att skapa en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer
Cristina Josefsson – Barn och unga som har sex mot ersättning
19.00

Gemensam middagsbuffé på restaurang i centrala Visby (egen kostnad).

måndag 12 oktober

10.30 Rast
11.00

forts – Cristine Isaksson

12.00 Lunch
13.00

Strategier för hälsokommunikation på befolkningsnivå –
Kan man påverka människors beteende med hjälp av kommunikation?
Gunilla Jarlbro

14.30 Rast
15.00

Vad är (elev)hälsa 2020? En interaktiv dialog om att definiera målbilden
Jeanette Roos

Petri Partanen är leg.psykolog, specialist
i pedagogisk psykologi, samt doktorand på
Mittuniversitetet med mångårig erfarenhet från
arbete inom området elevhälsa Östersunds kommun
samt som handledare och utbildare av elevhälsopersonal och team runt om i Sverige för
Skolutvecklarna.

16.00

Skolkuratorn ur ett elevperspektiv
Matilda Hellstöm

16.30

Årsmöte Sveriges Skolkuratorers Förening

18.30

Mingel

19.30

Middag med underhållning!
Plats: Wisby Strand Congress & Event

Elevhälsobegreppet har nu funnits i femton år och
skolorna ska erbjuda tillgång till en samlad
elevhälsa. De flesta skolor organiserar därför
elevhälsoteam. Petri kommer utifrån sina
erfarenheter av team- och organisationsutveckling av
elevhälsoarbete föreläsa om vad som utmärker
framgångsrika skolor och elevhälsoteam, samt de
fällor som kan sätta krokben på ett salutogent
elevhälsoarbete. Han kommer särskilt att beröra
frågor som rör professionernas roller i relation till
skolans uppdrag, om tvärprofessionellt arbete, men
också om hur man med elevhälsoteamet som
utgångspunkt vrider arbetet från akut och
åtgärdande arbete till förebyggande och främjande
arbete. Centralt i elevhälsoarbetet är den goda
samtalsmetodiken, men hur organiserar man för att
skapa goda samtal?

tisdag 13 oktober
08.30

Skolsocialt arbete som brobryggande – några reflektioner
kring byggstenar, redskap och kritiska punkter från ett forskarperspektiv
Åsa Backlund

10.00 Rast
10.30

Elevhälsans uppdrag ur ett uppdrags- och ledningsperspektiv – om att arbeta
förebyggande, hälsofrämjande och ge rätt stöd med elevens lärande i fokus
Monika Törnsén

12.00 Lunch
13.00

Elevhälsa, team och profession – På spaning efter de goda samtalen
Petri Partanen

14.15 Rast
14.45

forts – Petri Partanen

16.00

Avslutning & Tack för denna gång!

