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Protokoll vid Länsombudsträff 2006-10-08
Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping
Närvarande:
från styrelsen: Christina Nilsson-Padilla, Eva-Marie Thomas, Kjerstin Brandt, Christel Jonsson, Lena Falbo,
Sara R Millberg, Kerstin Cederloo, Mia Åberg, Catarina Göransson Malmgren
Länsombud: Annelie Andersson, Vara, Christian Skoglund, Skara, Catharina Dahlén, Eskilstuna, Lena Rydman,
Tranås, KarinBirgit Holst, Söderhamn, Irené Alfredsson, Leksand, Lena Yllö Carlund, Göteborg
SSR: Berit Esbjörnsson
1. Mötets öppnande
Ordförande Catarina Göransson Malmgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Catharina Dahlén.
3. Presentation
Alla presenterade sig och under tiden kom Christina Nilsson-Padilla direkt från den internationella konferensen i
Sdkorea.
4. Lägesrapport
Skaraborgsregionen:
Kuratorerna träffas regelbundet 1-2 ggr/termin och ca 30 av totalt 50 kuratorer brukar delta. En enkät om
löner och antal elever/kurator har genomförts. Det är stor lönespridning. Resultatet håller på att färdigställas.
Man tar upp teman utifrån olika projekt inom regionen t ex resursskolor och modeller för föräldrastöd. Ofta
delar man upp sig i grundskole- och gymnasiegrupp.
Södermanland: Ingen länsträff har genomförts under året. Intresset är svalt. Eskilstunagruppen växer och
träffas regelbundet. Kontakt med Mälardalens högskola har tagits för att få en KBT utbildning 20 p på
kvartsfart riktat till skolkuratorer och annan skolpersonal. Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna har ställt sig
bakom detta finansiellt och förhoppning finns att utbildningen börjar våren 2007.
Jönköpingsregionen: I samarbete med Hälsohögskolan, Jönköping har en 5 p kurs i KBT med inriktning på barn
och ungdom genomförts under 2006. En grupp på tre personer träffar regelbundet nätverket för
skolchefer/utbildningsansvariga. Länsstudiedag 2006 med tema ”Barn med krångel i familjen” med skolfocus.
Föreläsare var Lena Ohlhagen.
Dalarna: Har inte haft någon aktivitet under året, men ett möte är på gång under hösten. Det finns ca 50
kuratorer i länet och länsombudet har gjort ett stort jobb att nå alla.
Kalmar: Har inte haft någon regionaktivitet under året. 15 kuratorer i Kalmar som träffas regelbundet.
Göteborg: Ca 70 kuratorer kom på en studiedag i samverkan med GR. Innehållet var olika diskussionsfrågor.
Gymnasiekuratorerna från kringkommunerna träffades på Ale gymnasium till studiedag. Mycket positivt har hänt
i Göteborg under året och man hoppas nu på en fortsättning. Länsombuden har lagt ner ett stort jobb på att nå
alla.
Skåne: En träff har genomförts tillsammans med socionomutbildningen i Lund/Hälsingborg och med SSR. Ca 100
deltagare och det blev mycket lyckat. Det mesta jobbet gjorde högskolan. Ämnet var ”Hedersrelaterat våld”
med föreläsare från Länsstyrelsen. En utbildning riktad till skolkuratorer kommer att erbjudas från högskolan.
Norra Norrland: Kuratorerna träffas 2 gånger/läsår. De är 5 stycken och har erfarenhetsutbyte. Tips: bilda
studiecirkel som fortbildning.
5. Styrelsens tankar kring det fortsatta arbetet inom föreningen. Folder
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En folder för att värva nya länsombud presenterades och diskuterades. Länsombuden är styrelsens kontakt till
alla medlemmar och viktiga i att nå nya medlemmar. Det finns ca 2000 skolkuratorer varav ca 300 är medlemmar
i föreningen. Föreningen behöver bli mer synlig t ex genom mail med information till medlemmar oftare.
Beslutades att:
Informationsfolder till länsombud tas fram och delas ut till alla på fortbildningsdagarna samt distribueras till
medlemmarna.
Foldern tydligt beskriver vad ett ombud åtar sig att göra och vad föreningen bjuder på.
ökad mailkontakt med information skickas till ombuden från styrelsen.
Tips till ombud: Skolverkets hemsida har förteckning över alla skolor, vilket underlättar inventeringen av vilka
kuratorer som finns i länet/regionen.
Tänk igenom om det är bäst med länsombud eller om man ska ha regionombud i stället. En region kan vara större
än ett län eller en mindre del. Det viktigaste är att organisationen fungerar.
6. Länsombudsansvarig informerar
Det är lätt att nå ut via mail
Önskar att fler hör av sig
Önskar mer av nätverk mellan ombuden
Lägg ut information/inbjudningar på webben om vad som händer ute i landet!
7. Inga frågor har kommit in i samband med läns/regionombudsberättelserna.
8. Övriga frågor
tips till nyanställda finns på hemsidan
Nyanställds utbildning – obehöriga som besitter tjänster
SSR föreslår att det ska vara socionomer på kuratorstjänsterna.
Finland har en lagstiftning som föreskriver att skolor ska ha socialarbetare och att de ska vara behöriga. Vi har
mycket att lära från dem.
Dag som ovan
Christina Nilsson-Padilla

Catharina Dahlén

ordförande

sekreterare

upp
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