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Protokoll vid länsombudsträff 7 oktober 2007 i Nacka
Plats: Quality Hotel, Nacka
Närvarande:
Länsombud: Elisabeth Staberg, Jönköpings län, Gunilla Smårs, Jämtlands län, Iréne Alfredsson, Dalarnas län,
Catharina Dahlén, Sörmlands län, Ann-Mari Källgren, Stockholms Norra län och Linda Jonsson, kandidat till
styrelsen.
Från styrelsen: Christina Nilsson-Padilla, länsombudsansvarig, Kerstin Cederloo, Kjerstin Brandt, Sara
Ronningstam Millberg, Christel Jonsson och Catarina Göransson Malmgren.
§1
Ordförande Christina Nilsson-Padilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2
Till sekreterare valdes Ann-Mari Källgren och till justerare Christina Nilsson-Padilla.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Deltagarna presenterade sig för varandra och rapporterade från sina respektive län. Christina har fått in sex
lägesrapporter.
Jönköping: Länet består av tre regioner och det är en träff per år för hela länet. Därutöver är det träffar
regionsvis. Fortbildning i Kognitiv Teori har anordnats.
Stockholm Norra: Det är ett 90-tal kuratorer i kommunerna som tillhör Stockholm Norra. Det är svårt att
ordna träffar – stor konkurrens med annat utbud. Ett förslag var att man kan vända sig till nyanställda som har
störst behov av utbyte.
Sörmland: Flera kuratorer har gått fortbildning om Kognitiv Beteendeterapi på Mälardalens Högskola. Man har
mentorskap i gruppen.
Dalarna: Det har nyligen varit en träff och utav 55 kuratorer kom 45 till träffen. Vid träffen anordnades en
föreläsning.
Jämtland: Man har en träff per termin i länet. Oftast deltar inte kuratorerna från Östersund – de har egna
träffar.
§5
Inför det fortsatta arbetet inom föreningen talade vi om att det är viktigt att föreningen samverkar med
länsstyrelserna i fortbildningsfrågor.
Föreningen är remissinstans och uttalar sig för skolkuratorerna i Sverige – det är också en viktig uppgift.
Styrelsen arbetar för närvarande med följande områden:
Profilering – funktionsbeskrivning.
Förstärkning av kuratorsrollen - föreningen ska göra en kartläggning av alla kuratorer i landet. Föreningen vill
skapa nätverk.
Synliggöra – föreningen har kontakt med riksdag, regering och myndigheter. Föreningen arbetar för en
förändring i lagstiftningen – skolkurator ska finnas för alla elever i Sverige!
Påverkan – skolkuratorstidningen ska spridas utanför vår egen krets. Fler ska använda hemsidan och ett
månadsmail ska gå ut till alla medlemmar.
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§6
Christina Nilsson-Padilla informerade om att det finns 22 länsombud – det är några vakanser. Det är på gång
med länsombud i Norrbotten, Södra Skåne, Örebro och Västmanland. Ett önskemål är att länsombuden håller
nätverken levande. Och att fler kuratorer skriver i tidningen och berättar om sitt arbete och delar med sig av
tips till oss andra.
Ann-Mari Källgren

Christina Nilsson Padilla

sekreterare

Justerare

upp
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