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Skolkuratorsdagarna
Halmstad 2-3-4 oktober 2016

Välkomna till Halmstad
– staden med tre hjärtan
Kunskapsstaden – Hemstaden – Upplevelsestaden

foto pamela.se

Vi kommer i år få den stora äran att hålla
konferensen i en av Halmstads pärlor, Tylösand.
Hotell Tylösand ligger med bil ca 15 minuter från
centrum och 20 minuter från Halmstad city
airport. Väl på hotellet erbjuds spa, gym, mängder
av konst, den underbara utsikten mot Tylön och
motionsspår längs med havet för den
intresserade.

Kommunikationer
Tåg/buss
Bokas på www.oresundstag.se eller www.sj.se
Lokaltrafik finns på www.hallandstrafiken.se
Ändhållplats: Tylösand
Flyg
Bokas på bland andra www.flygbra.se och
www.sparrow.se

Boende
Hotel Tylösand
Vid rumsbokning på Hotel Tylösand, v g ange att
ni tillhör Sveriges Skolkuratorers Förening
Tylebäck (närmsta boende förutom
Hotell Tylösand)
Grand Hotel Best Western (Halmstad centrum)
Scandic Hallandia (Halmstad centrum)
För fler förslag besök
www.destinationhalmstad.se

Söndagsaktiviteter
2 oktober
På söndag hälsar vi alla välkomna med en trevlig
vistelse på hotellets spa-anläggning (glöm inte
badkläder) följt av en guidad tur på Hotell
Tylösands konstutställning. Därpå äter vi middag
ihop i restaurangen. Passa på att njuta och
koppla bort vardagen för en lugn kväll med
kollegor från hela landet.
15.00 Incheckning och samkväm.
15.30 Spa-vistelse (gratis för de som bor på
Hotell Tylösand) alternativt en underbar
promenad längs Prins Bertils stig och
njuta av den vackra miljön.
18.00 Konstrunda
19.00 Middag och mingel
Frågor till värdgruppen mailas till
Gunilla.ekberg@halmstad.se eller 070-365 01 67
Anmälan till söndagsaktiviteten är bindande och
görs senast den 15 september till
Joakim.freij@halmstad.se
Vi ses i oktober Skolkuratorerna i Halmstad

Sveriges Skolkuratorers Förening

Skolkuratorsdagarna
2-3-4 oktober 2016
Halmstad

Skolkuratorn som skyddsfaktor
Främjande och förebyggande arbete med fokus på
hbtq-ungdomar
&
nyanlända barn och unga
Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbete
genom att ta del av internationella perspektiv, tvärprofessionella arbetssätt
och ett normkritiskt förhållningssätt
Hotell Tylösand
Tylöhusvägen 8
302 73 Halmstad
www.tylosand.se

Medverkande
Söndag
Det finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte
i kreativ miljö med de kollegor som anländer under
söndagen. En gemensam konstrunda med middag
avslutar dagen.

Måndag
Peter Mattson är internationell samordnare/
kommissarie vid region Stockholm/ Gränspolisen.
Peter har arbetat som polis sedan 1991. År 2008
var han chef vid gränskontrollen på Arlanda. Sedan
september 2015 jobbar han med strategiska frågor
vid Gränspolisenheten i Region Stockholm. Peter
belyser flyktingfrågan ur ett myndighetsperspektiv
med framgång och utveckling i fokus.

Tisdag
Anneli Svensson är leg psykoterapeut och
socionom. Hon har lång erfarenhet samt kunskap
om forskning som finns på området unga hbtqpersoner. Anneli har företaget ASPU, hon arbetar
bl a med utbildning och handledning inom HBTQ
området med fokus på psykisk hälsa och ohälsa.
2004 fick hon ta emot Brottsoffermyndighetens
årliga utmärkelse ”för sitt ambitiösa och
engagerade pionjärarbete för att uppmärksamma,
stödja och sprida kunskap om hbt-personer som
utsätts för brott”. Unga hbtq-personer utsätts för
diskriminering, våld och hot om våld i högre
utsträckning än andra unga. Anneli bjuder in till
ett samtal om unga hbtq-personers hälsa och
utsatthet samt skolans möjligheter till stödjande
funktioner.

Sophie Arnö är leg psykolog och psykoterapeut.
Hon är nationellt verksamhetsansvarig på SOS
Barnbyar. Dessförinnan var hon chefredaktör för
Rädda Barnens tidning Barn under tio år. Hon har
under de senaste åren på nära håll fått kunskap
om behov, drivkrafter och drömmar men också om
de stora utmaningar och brister i mottagandet av
flyktingar och barns rättigheter.

Teresa Fernandez Long undervisningsråd
Skolverket där hon arbetar med värdegrundsfrågor. Teresa kommer att föreläsa om skolans
uppdrag där alla elever skall ges likvärdiga
möjligheter till lärande och utveckling. Ett
främjande , förebyggande och åtgärdande
värdegrundsarbete är en viktig pusselbit för ökat
välmående och bättre resultat hos barn och
elever.

Özgul Alce,samordnande specialpedagog och
Anna Gustavsson Esmaeli Pourti, skolkurator
Resurscentrum för nyanlända Huddinge. RCN
inom skolan i Huddinge kommun, Stockholm
består av ett tvärprofessionellt team som möter
nyanlända flyktingfamiljer. Teamet består av en
chef, tre kuratorer, en skolsköterska och en
pedagog. De arbetar utifrån centrala riktlinjer med
kartläggning, introduktion samt stöd till barn och
föräldrar.De kommer att beskriva sin organisation,
samverkan inom och utom teamet och de
målgrupper de jobbar med ur ett skolkuratorsperspektiv.De belyser svårigheter som migrationsstress och skolans roll som skyddsfaktor.

Ida Guldbrandsen utbildare på RFSL,
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queers rättigheter. Föreläser
om hur skolkuratorn kan använda normkritiskt
perspektiv i arbetet för att alla elever ska kunna
känna sig trygga i skolans vardag. Föreläsningen
fokuserar på skolkuratorns möte med enskilda
elever, hon ger konkreta exempel på vad
skolkuratorn kan göra för att möta elever med
normkritiskt förståelse samt berör hur ett
normkritiskt perspektiv kan användas i skolans
främjande och förebyggande arbete.

Mikael Hellstadius skoljurist, Hellstadius
Utbildning och Rådgivning AB. Mikael är jurist och
har arbetat som opolitisk tjänsteman på
Utbildningsdepartementet i tio år samt tidigare
som undervisningsråd på Skolverket och i domstol.
Han har även deltagit i ett stort antal utredningar
och reformer rörande skolan och varit projektledare
i arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael
tar bland annat upp flyktingbarns rätt till skolgång
i juridisk bemärkelse.

Margaretha Göransson, socionom/koordinator på
Lundströmmottagningen, Västra Götaland samt
William. Margaretha beskriver hur man kan möta
och se elever med könsdysfori. Hur ser
skolkuratorn signalerna, hur fångar man upp dem.
Hon beskriver besluts och utredningsprocessen.
William berättar om sin resa från flicka till man.
På Lundströmmottagningen utreds personer för att
ta reda på om könsbyte är rätt väg. Ca 25% av de
som utreds är under 25 år. På mottagningen
arbetar läkare, psykologer och socionomer.

söndag 2 oktober
15.00 – 17.30 Söndagsaktivitet: erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet.
18.00

Konstrunda

19.00

Middag Plats: Hotell Tylösand

måndag 3 oktober
08.00

Registrering och morgonfika Hotell Tylösand.

09.00

Välkommen, ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening Maria Malmgren
Öppningsanförande

09.30

Ensamkommande barn och myndighetsutövning,
framgångsfaktorer och utvecklingsområden Peter Mattsson

10.30 Rast
11.00

Flykting är inget bra ord Sophie Arnö

12.00 Lunch
13.00

Mottagande av nyanlända i skolan
Özgul Alce och Anna Gustavsson Esmaeli Pourtoti

14.30 Rast
15.00

Alla barns rätt till skolgång i ett flyktingperspektiv Mikael Hellstadius

16.30

Årsmöte Sveriges Skolkuratorers Förening

19.00

Middag Plats: Hotell Tylösand

tisdag 4 oktober
08.30

Se mig ! Anneli Svensson

10.00 Rast
10.30

En utbildning för alla elever – hur påverkar identitet och
sexualitet min plats i skolan Teresa Fernandez Long

12.00 Lunch
13.00

Normkritik för skolkuratorn Ida Guldbrandsen

14.30 Rast
15.00

Könsdysfori/transsexualism ett förvirrande begrepp
Margaretha Göranssson och William

16.00

Avslutning och tack för denna gång

I konferens avgiften ingår lunch och kaffe båda
dagarna samt middag på måndag kväll.
Dessutom ingår medlemsavgiften för 2016/17.
Anmäl dig på anmälningsblankettet på nästa
sida.

Fakturaadress: ulla-maija.madison@gotland.se

Boka tidigt pris, 2950 kronor, gäller när
betalningen sker före 30 juni 2016.

www.skolkurator.nu

Frågor: ellen.karlsson@eskilstuna.se,
073-077 63 41, ulla-maija.madison@gotland.se
Mer information med tiden finns på hemsidan.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Anmälan till Skolkuratorsdagarna 2016
Halmstad 2-3-4 oktober
(texta gärna)
Deltagare, för- och efternamn ______________________________________________________
Gatu- och postadress ____________________________________________________________
E-post

__________________________________________ telefon ____________________

Arbetsgivare (kommun/företag) ____________________________________________________
I konferensavgiften ingår lunch och kaffe båda dagarna samt middag på måndag kväll 3 oktober.
Dessutom ingår medlemsavgiften 2016/17
OBS! All dryck utom vatten betalas enskilt.
Önskas särskild kost, v v ange här __________________________________________________
OBS! Boende bokas och betalas separat av deltagare.
Vid rumsbokning på Hotel Tylösand, v g ange att ni tillhör Sveriges Skolkuratorers Förening

Söndagens program
15.30 Erfarenhetsutbyte med kuratorskollegor från hela landet i kreativ miljö. Har länge efterfrågats.
19.00 Gemensam middag på egen bekostnad.
Anmälan till söndagsaktiviteten den 2 oktober är bindande och görs senast den 15 september till:
joakim.freij@halmstad.se

Övrigt
Medlemsåret löper 2016-09-15—2017-09-14
Anmäl dig, gärna före den 30 juni, genom att posta denna blankett till:
Wisbygymnasiet norra, Ulla-Maija Madison, Region Gotland, 621 82 Visby
Faktura, maila fakturaadress samt ref nr till: ulla-maija.madison@gotland.se

Avgift
Boka tidigt pris 2.950 kronor, när betalning sker före den 30 juni 2016. Därefter gäller 3.450 kronor.
Konferensavgiften betalas via bankgiro 5622-7671.
Betalningsmottagare: Sveriges Skolkuratorers Förening,
c/o Ellen Karlsson, Engelbrektsgatan 18 B, 632 30 Eskilstuna
Anmälningsblankett + registrerad betalning = anmäld

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad
deltagaravgift minus administrativ avgift 400 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens
datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas.
Frågor, kontakta: ulla-maija.madison@gotland.se, ellen.karlsson@eskilstuna.se, 073-077 63 41
______________________________ ____________________________________________
Ort och datum
Underskrift
Varmt välkommen till Skolkuratorsdagarna 2016 i Halmstad
Sveriges Skolkuratorers Förening – en ideell yrkesförening
www.skolkurator.nu
Bankgiro 5622-7671 Organisationsnummer 817602-0546

