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Sveriges Skolkuratorers Förening
Protokoll fört vid länsombudsträff den 12 oktober 2008 i Umeå
Plats: Umeå
Närvarande länsombud: Bodil Westergren Ängelholm, Elisabeth Staberg Jönköping, Niklas Karlander
Umeå, Siv Jansson Eskilstuna, Ann-Louise Danlarén Skåne och Iréne Alfredsson Dalarna.
Från styrelsen: Christina Nilsson-Padilla, Catarina Göransson Malmgren, Sara Ronningstam Millberg,
Eva-Mari Thomas, Kerstin Cederloo, Linda Jonsson och Lena Yllö Carlund.
§1
Länsombudsansvarig och tillika mötets ordförande Christina Nilsson-Padilla öppnade mötet och hälsade
alla välkomna.
§2
Till sekreterare valdes Kjerstin Brandt.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Deltagarna presenterade sig kort.
§5
Ordförande rapporterade att av 24 läns/regionombud är 4 vakanser. Ordförande har fått in rapporter
från 6 regioner.
§6
Deltagande länsombud rapporterade från sin region:
Bodil Westergren har varit regionombud sedan november 2007. Regionen omfattar 8 kommuner och
man har tidigare haft kuratorsträffar i mindra omfattning. Man har nu genomfört en större träff där
inbjudan gick ut till alla i regionen, ett drygt 60-tal kuratorer. Uppslutningen blev mycket god och
träffen rönte stor uppskattning och stimulerade till nya träffar. Kommunerna ska turas om att
arrangera. Man har genomfört att 7 kontaktpersoner står för resp maillistor och har koll på förändringar
i grupperna. Bodil ger uttryck för ett dilemma; regionmötet omfattar inte bara medlemmar men man
förhåller sig så att det kan inbjuda till flera medlemskap i föreningen. Det har också varit en hel del
bekymmer kring inbetalning av medlemskap, var hittar man avi. Christel Jonsson föreslår att avi går ut
med juninumret av Skolkuratorn, vilket alla tyckte var en lämplig lösning.
Elisabeth Staberg hade haft svårt att få ihop till en träff i sin region. Jönköpingskuratorerna har egna
träffar och inte samma behov som de mindre orternas kuratorer har att träffa varandra och där finns
ett visst utbyte. Elisabeth när fortfarande förhoppning om att få ihop en större träff. Även här har man
problem med aktuella maillistor och flera måste hjälpas åt för att hålla dem aktuella.
Niklas Karlander har inte haft någon regionträff, men även här gäller att kuratorer inne i Umeå
träffas. Gymnasiekuratorerna har regelbundna träffar och man arbetar för att få till gemensamma
möten med grundskolekuratorerna, som har en egen elevvårdsorganisation. Småkommunernas
kuratorer ser också till att träffas en del.
Siv Jansson (som gått in för Catarina Dahlén som har förhinder) redogör för läget i Eskilstuna med
omnejd att 16 kuratorer i E-tuna gjort ett gemensamt informationsblad. Man har flera kuratorer som
kommer från Socialtjänsten och som inneburit en stor diskussion i gruppen om rollen och man träffas
minst en gång varje månad. Gymnasiekuratorerna har utökats i antal vilket är glädjande. Det är svårt
att hålla samman regionen. Catarina har gjort flera försök att få med andra orter men inte fått någon
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respons. Möjligt är att Katrineholmskuratorerna har egna träffar.
Ann-Loiuse Danlarén representerar en grupp om 15 kuratorer. Man har inte haft någon
länsombudsträff och Ann-Louise ska vara tjänstledig till våren då hon är mycket missnöjd med en
omorganisation som gjorts, varefter chefen säger att kurator inte ska bedriva något förebyggande
arbete. Ska jobba på det uppdrag rektor ger och som är av annan art.
Irene Alfredsson redogör för läget i Dalarna där man har en levande region med återkommande
träffar varje år. Mötena innehåller såväl erfarenhetsutbyte som att man får till sig något nytt, senaste
möte berättade Eva-Mari Thomas om DISA. Dokumentationen är en aktuell fråga när man träffas och
man planerar ny träff med fokus just på det. Hedersfrågor har också varit ett aktuellt ämne, då man i
Borlänge skapat nätverk med personer från olika myndigheter som samverkar i sådana frågor. 38
kuratorer var med på senaste träffen.
Linda Jonsson berättar från Skaraborgs län att man har 4 träffar per år. Kommunerna skiftar som
arrangörer och bestämmer träffens innehåll.
Lena Fahlbo har inkommit med skriftlig rapport som ordförande refererar. Man har haft 2 träffar i
Gällivare – Kiruna och delgett varandra erfarenheter, tips och idéer. Man har jobbat med ett nytt
blankettmaterial för grundskola och gymnasium och arbetat fram ett måldokument för socionomen i
skolan.
Ann-Mari Källgren har till mötesordförande rapporterat att man har regelbundna möten för ett 30-tal
kuratorer.
§7
Catarina Malmgren Göransson berättar om styrelsens fortsatta arbete: Dokumentation- och
sekretessfrågorna ska utredas och beskrivas, styrelsen ska vidare jobba för en specifik
skolkuratorsutbildning och slutligen ska styrelsen initiera en samverkan med övriga styrelser som finns
inom elevhälsan i en ambition att tillsammans ge utryck för de olika kompetenser som de olika
professionerna ger till skolan.
§8
Styrelseordförande meddelade också att den yrkesbeskrivning som styrelsen jobbat fram under en
lång period nu går ut på remiss till medlemmarna på hemsidan för att slutligen kunna fastställas.
§9
Mötet hade en avslutande diskussion kring förutsättningarna för regionombuden. Regionen ska
vara ett i praktiken fungerande område och vi lämnar länsbegreppet. Möten ska vara öppna för även
icke-medlemmar och andra fungerande träffar kan användas till regionmöten.
§10
Mötesordförande avslutade mötet.
Kjerstin Brandt

Christina Nilsson-Padilla

sekreterare

ordförande

upp
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