Sveriges Skolkuratorers Förening

Protokoll från regionombudsmöte i Kalmar 2012-10-07, kl. 17.30.
Närvarande: Kjerstin Brandt, Yvonne D-Wester, Boel Gustafsson, Kerstin Cederloo, Siw
Jansson, Kotaiba Kholi, Maria Kjellberg, Maria Malmgren, Sara Ronningstam Millberg,
Irene Svensson, Annika Wallbom och Ragnhild Vogt
1. Mötets öppnande
Regionombudsansvarig Maria Kjellberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Ragnhild Vogt.
3. Kort presentation
Deltagarna presenterade sig för varandra.
4. Regionombudsansvarig informerar
Det finns 33 regioner i Sverige. Föreningen har 14 st regionombud i
dagsläget, varav två är nytillkomna (Ulf Pellby, Halland och Annika Hellborg,
Skåne mellersta). Robert Olofsson, Dalarna, byter jobb och det finns ingen
ersättare i nuläget.
Årsberättelser för läsåret 2011-2012 har inkommit från tre regioner
(Kalmar, Södermanland, Västra Götaland). Se bilaga.
Nuvarande regionombudsansvarig Maria Kjellberg slutar sitt uppdrag i
styrelsen efter årsmötet i Kalmar. Det finns idag ingen efterträdare.
Information om att föreningens nya vägledningsdokument/foldrar;
Samverkan och Handledning, snart är klara för att läggas ut på hemsidan.
5. Lägesrapport – Regionombuden informerar.
Regionombuden informerar om aktiviteter under verksamhetsåret
(se bifogade rapporter).

6. Frågor som inkommit i samband med regionombudsberättelser eller via e-post
inför regionombudsmötet.
- Hur anordna en träff i en hel region för 50-60 personer? Förslag och tips:

Regionombudet har/skaffar mailadresser t ex genom föreningens
register och sammankallar till regionsträff.
Halvdagar kan oftast räcka.
Innehållet; Ofta stort behov av att få prata med kollegor om vad som är
aktuellt här och nu – erfarenhetsutbyte.
Någon kollega i kommunen t ex skolpsykolog som föreläser
-

Hur har man gått tillväga i andra kommuner för att få till en förste
skolkurator? Kan föreningen stötta och hjälpa till.

Yvonne informerar om sitt uppdrag som 1.e skolkurator i Stockholms stad.
Ett alternativ kan vara att utse en samordnare för skolkuratorerna, som
rektorsgruppen bekostar genom att ge resurser i form av tid och mandat.
7. Regionombudsverksamhetens framtid
Uppfattningen i styrelsen är att regionombudsverksamheten är i behov av
förändring. Förslag, åsikter och idéer som diskuterades under mötet:
Förslag till beslut om att skriva om föreningens stadgar så att paragraf 7 utgår,
då det har visat sig vara svårt att få någon riktig fart på verksamheten. Paragraf
7 handlar om länsombud och regionombud.
Hemsida där man kan hämta och utbyta information.
Träffar inom regionerna utifrån hur det ser ut idag d v s många skolkuratorer
träffas utan att de har något regionombud kopplat till Skolkuratorföreningen.
Föreningen kan vara ett stöd för dessa nätverk.
Valberedningen kan rekrytera ledamot till styrelsen som vill arbeta med att
utveckla regionombudsverksamheten.
Regionombuden kan inte ansvara för att driva allt arbete med nätverksträffar
för skolkuratorer i regionen.
Viktigt att föreningen har uppdaterade register över landets skolkuratorer för
att nå ut med information.
Ev bilda en arbetsgrupp, där nuvarande regionombud ingår, som kan jobba med
utformningen av hemsidan och hur den bland annat kan utvecklas till att bli ett
forum för direktkontakt mellan medlemmar.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Mötet avslutas
Maria avslutar mötet och tackar för intresset.

________________________________
Maria Kjellberg, regionombudsansvarig

_____________________________
Ragnhild Vogt, sekreterare

