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Sveriges Skolkuratorers Förening
Protokoll från regionombudsträff i Ängelholm 2009-10-11
Närvarande: Linda Jonsson, Catarina Malmgren Göransson, Catharina Dahlén, Sara Millberg, Christel
Jonsson, Irene Adolfsson, Kerstin Cederloo, Bodil Westergren, Elisabeth Staberg, Annika Wallbom och
Malin Johansson.
§1
Mötets öppnande
Ordförande Linda Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Kjerstin Brandt.
§3
Presentation
Deltagarna i mötet presenterade sig.
§4
Regionombudsansvarig informerade
Ordförande och tillika regionombudsansvarig redogjorde för att antalet regionombud detta år uppgår till
22 stycken. Sju årsberättelser har inkommit till ordförande.
§5
Regionombuden informerar om sina aktiviteter under året
Catharina Dahlén från Sörmland markerade att det är svårt att representera hela regionen utan hon
talade för Eskilstuna – Torshälla-området. Det finns idag 16 kuratorer i Eskilstuna med fördelning på
grundskolor, gymnasium och friskolor. Kuratorsgruppen har ingen samordnare eller förste kurator.
Ordförandeskapet i gruppen är löst på så vis att var och en har ordförandeskapet en termin i taget.
Gruppen träffas varje månad. Man har jobbat en hel del med fördjupad samverkan. Kommunen har
tillsatt 2 koordinatorer som bjudit in till möte om fördjupad samverkan i flera omgångar. Catharina
berättar också att såväl Katrineholm som Strängnäs har aktiva stora kuratorsgrupper medan Flenkuratorerna har ett annat arbetssätt. Catharina tackar också för den höga kvalitén på Skolkuratorstidningen.
Irene Adolfsson från Dalarna berättar att man har en stor träff per år. Den gruppen omfattar 56
kuratorer. Sista mötet hölls i Avesta med 24 närvarande kollegor. Mötena ”vandrar runt” i kommunerna.
Sist hade man besök av Karl-Gustav Sidenqvist som är skolexpert vid Barn- och Elevombudet och han
föreläste om hur man bevakar skolperspektivet i rådgivning och beslut.
Bodil Westergren från nordvästra Skåne berättar att området har 60-70 kuratorer. Man har skapat ett
system där en kurator i varje kommun är representant för de andra. Många kommuner är aktiva på
kuratorssidan och sista mötet var välbesökt och alla kommuner representerade. Man har träffar en
gång per termin och nästa ska hållas i Bjuv, sista gången var man i Helsingborg. Den arrangerande
kommunen håller i programmet och i Helsingborg var temat Olweusprogrammet; all personal har fått
utbildning i det. Bodil skickar ut information en gång per termin. Kuratorerna samverkar i exempelvis
fortbildningsfrågor. Bodil har en roll som samordnare på 20% för alla kuratorer. Många kollegor har
kommit till fortbildningsdagarna.
Elisabeth Staberg från Jönköpingsregionen berättar att området är uppdelat på tre delar. Inbjudan till
möte går ut till alla områdena men det är det egna områdets kuratorer som kommer. PÅ senaste
träffen föreläste A-K Lundgren från BEO. Man planerar att ha ytterligare en träff då man ska prata om
fortbildning mm. Elisabeth ser fram mot ett samarbete om högskolefortbildning med högskolan i
Jönköping. På fortbildningsdagarna är alla kuratorer från Vaggeryd med!
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Annika Wallbom från Västra Götaland har 70 skolkuratorer på sin maillista. Man träffas en och en
halv dag per termin. Aktuella teman har varit hedersrelaterat våld, MI, information från styrelsen,
yrkesrollen och yrkesbeskrivning. Annika säger att arbetet ser mycket olika ut i kommunerna.
Regionombud i Härnösand har skriftligen meddelat att man skall starta upp med kuratorsträffar.
Ann-Mari Källgren från Stockholm – norra har meddelat skriftligen att man haft kuratorsträff med
tema spelberoende. Ove Sandberg föreläste.
§6
Frågeställningar som kommit upp i samband med regionombudsberättelserna
Bodil lyfte den återkommande frågan om hur man vet om man är medlem eller inte. Styrelsen tar den
frågan till sig och arbetar på en lösning så att oklarheter inte uppstår.
Ett annat önskemål som kom fram var att utforma någon typ av folder med argument för att stärka
kravet på att skolkuratorer ska ha handledning i sitt yrkesutövande. Ordförande Catarina hänvisar till
yrkesbeskrivningen och att ett grundläggande viktigt argument är strävan efter kvalitetssäkring av vårt
jobb, där handledningen är fundamental. Mötet diskuterade också värdet av verksamhetsberättelser
som visar på vilken typ av ärenden och uppdrag som en skolkurator har. Dokumentation är en viktig
väg att visa vad vår profession tillför.
§7
Redogörelse för det fortsatta arbetet
Catarina redogjorde för styrelsens tankar om det fortsatta arbete i föreningen:
Styrelsen fortsätter arbetet med yrkesbeskrivningen som återkommande ska reflekteras och revideras.
Arbetet fortsätter också med att färdigställa foldrar om dokumentationen och sekretessen. Catarina
föreslår längre remisstiden för föreningens medlemmar för att möjliggöra flera remissvar, vilket mötet
bifaller.
Catarina redogjorde vidare för de remissvar som lämnats om nya skollagen (går att läsa på regeringens
hemsida) och remissvaret om LBU. Ordförande berättade också om ett möte tillsammans med
företrädare för övriga elevhälsaprofessioner för att stärka samverkan inom elevhälsan.
Kvarstår att skapa dialog med landets lärosäten för yrkesspecifik fortbildning av skolkuratorer.
§8
Verksamhetsplan 2009 - 2010
Planen kommer att läggas ut på hemsidan.
§9
Mötet avslutas
Ordförande Linda Jonsson förklarade mötet avslutat.
Kjerstin Brandt
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