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Ytterligare ansvarsområden inom styrelsen:
Konferensplanering och konferensprogram:
Maria Malmgren, Ulla-Maija Kristing-Madison, Ellen Karlsson, Eva Krispinsson, Helena Ekholm
Medlemsregister: Eva Krispinsson
Redaktör och journalist Skolkuratorn: Malin Johansson
Omvärldsbevakning: Maria Malmgren
Internationella relationer: Hanna de Vrij
Almedalen: Malin Johansson
Hemsidan: Maria Malmgren
Facebook: Eva Krispinsson
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte genomförts
där den nya styrelsen presenterades och konstituerade sig.
Den 30 juni 2016 hade föreningen 550 medlemmar. En ökning från föregående år med 35
medlemmar. Medlemsavgiften har varit 300 kronor.

Medlemstidning Föreningens tidning ”Skolkuratorn” har utkommit med fyra nummer under
verksamhetsåret. De första 3 numren skickades per post till medlemmar, det fjärde skickades för
första gången enbart per e-post i syfte att vara mer miljövänlig och anpassa till modern teknik.
Medlemmar som inte använder e-post fick tidningen sänd till sig per post. Tidningen finns
dessutom att läsa på föreningens hemsida. Tidningen skickas liksom tidigare till regering, riksdag,
departement, Skolverket, Högskolor samt andra organisationer. Föreningens redaktör/ journalist
har arbetat med tidningen. Tidningens layout och tryckning sköts, liksom tidigare år, av John
Garrett Short på JGSmedia i Östersund.
Hemsida och Facebook Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu och
administrerar dessutom en Facebooksida: www.sverigesskolkuratorer.se för att möjliggöra dialog
och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges skolkuratorer. Det krävs inget medlemskap i föreningen för
att ta del av materialet på Facebooksidan.
Skolkuratorsdagarna 2015 Skolkuratorsdagarna genomfördes i Visby den 12-13 oktober under
temat Att bygga en bro mellan förväntningar och uppdrag – skolkuratorns utmaning! 250
kuratorer deltog i konferensen.
Fortbildningsdagarna inleddes med Cristine Isaksson som talade om Socionomens roll i skolan –
att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar. Cristine är socionom och var i oktober 2015
doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Hon disputerade den 29 maj
2016. Avhandlingen heter Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer.
Gunilla Jarlbro föreläste om Strategier för hälsokommunikation på befolkningsnivå. Kan man
påverka människors beteende med hjälp av kommunikation? Gunilla är professor i medie- och
kommunikationsvetenskap på Lunds universitet. Hon har skrivit boken Hälsokommunikation: en
introduktion.
Vad är (elev)hälsa 2020? En interaktiv dialog om att definiera målbilden, var namnet på Jeanette
Roos föreläsning. Jeanette är adjunkt i estetiska läroprocesser vid institutionen för kultur och
lärande på Södertörns högskola. Jakob Amnér, vice förbundsordförande i Sveriges Elevråd,
SVEA, föreläste om Skolkuratorn ur ett elevperspektiv. Jakob representerar en av Sveriges största
ungdomsorganisationer. Åsa Backlund föreläste om Skolsocialt arbete som brobyggande – några
reflektioner kring byggstenar, redskap och kritiska punkter från ett forskarperspektiv. Åsa är
universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet,
med kursansvar för en masterkurs om elevhälsa och skolsocialt arbete samt en uppdragskurs om
ensamkommande barn. Åsas forskningsområde är Elevhälsa och skolsocialt arbete. Monika
Thörnséns föreläsning hette Elevhälsans uppdrag ur ett uppdrags- och ledningsperspektiv – om
att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och ge rätt stöd med elevens lärande i fokus. Monika är
fil dr i pedagogik och universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.
Petri Partanen föreläste om Elevhälsa, team och profession – På spaning efter de goda samtalen.
Petri är psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, samt doktorand på Mittuniversitetet med
mångårig erfarenhet av arbete med elevhälsa Östersunds kommun samt handledare och utbildare
av elevhälsopersonal.
Under söndagsföreläsningen fick vi lyssna till Cristina Josefsson, projektledare på
Socialstyrelsen. Hon har gjort ett utbildningspaket om barn och unga som har erfarenhet av sex
mot ersättning, samt en presentation om DISA-metoden av Eva-Mari Thomas utbildare i
metoden.
Remisser
Föreningen har svarat på följande tre remisser under verksamhetsåret;
1. SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet i utbildning för elever med vissa
funktionsnedsättningar.
2. Mer tid för kunskap

3. Uppdaterad Vägledning för elevhälsan
Remisserna finns att läsa på föreningens hemsida.
Internationellt skolsocialt arbete Föreningen är med i ett nätverk som omfattar alla världsdelar
”International network for school social work”. Deras nyhetsbrev läggs upp på föreningens
hemsida.
Omvärldsbevakning
Tidningen Skolkuratorns kolumn ”Ordförande har ordet” har under året berört vad som händer
inom skolsocialt arbete och elevhälsa (styrdokument och forskning).
Samarbete/samverkan/ påverkan
Under verksamhetsåret (juli 2014-juni 2015) har Sveriges Skolkuratorers Förening funnits med i
följande sammanhang för samverkan och dialog i frågor som rör skolsocialt arbete.
Socialstyrelsen
- Fokusgrupp kring vilket föräldrastöd som ges och kan ges inom ramen för Elevhälsan
- Diskussionsmöte om behovet av utfärdande av ytterligare hinder för att utfärda så kallat
oskuldsintyg.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Översyn av etisk kod
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
- Metodbok för elevhälsa
Referensgrupper:
Regeringskansliet – Utbildningsdepartementet
- Gymnasieutredningen
- Att vända frånvaro till närvaro
Socialdepartementet
- Hearing; Psykisk hälsa – hela samhällets ansvar
Almedalen –
Föreningen arrangerade tre egna seminarier juli 2015
Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete?
Hur står det till med elevinflytandet?
Vad gör världens skolkuratorer?

Vägledningsdokument
Föreningens vägledningsdokument revideras under verksamhetsåret.
1. Sekretess för skolkuratorer
2. Skolkuratorns dokumentationsskyldighet
3. Handledning
4. Samverkan
5. Yrkesbeskrivning
6. Skolkuratorn i det systematiska kvalitetsarbetet
7. Skolsocial utredning – Social bedömning – EBIC
8. Description of the school social work profession
Två av vägledningsdokumenten finns översatta till engelska; Samverkan och Yrkesbeskrivning.
Under verksamhetsåret har vi också tagit fram ett informationskort om föreningen, en svensk och
en engelsk version.

Media
- Svenska Dagbladet, september, Larm om bristande stöd till elevhälsa, intervju och bild
av skolkurator
- Akademikern, januari Sociala medier skapar merjobb för skolkuratorer
- Akademikern, februari Hur arbetar skolkurator i skolan med att förebygga övergrepp
och sexuella trakasserier?
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till
föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret.
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