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Verksamhetsberättelse för Sveriges Skolkuratorers Förening
för perioden 2014 – 2015
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Yvonne D-Wester
Vice ordförande:
Maria Malmgren
Kassör:
Sara R Millberg
Sekreterare:
Owe Ryås
Övriga ledamöter:
Jennie Gustafsson
Catarina Göransson Malmgren
Malin Johansson
Jenny Karlsson
Eva Krispinsson
Ragnhild Vogt
Revisorer:
Revisorssuppleanter:
Valberedning:

Ellen Karlsson
Ulla-Maija Kristing-Madison
Marianne Ahlbäck
Åse Olofsson
Kjerstin Brandt (sammankallande)
Annika Wallbom

Ytterligare ansvarsområden inom styrelsen:
Konferensplanering och konferensprogram:
Medlemsregister:
Redaktör för tidningen Skolkuratorn:
Journalist:
Omvärldsbevakning:
Påbyggnadsutbildning:
Internationella relationer:
Almedalen:
Hemsidan:
Facebook:

Stockholm
Nacka
Stockholm
Boden
Kalmar
Åstorp
Skövde
Nacka
Kalix
Säffle

Y D-Wester, C Göransson Malmgren,
Maria Malmgren, Ragnhild Vogt
Eva Krispinsson och Catarina
Göransson Malmgren
Malin Johansson och Jenny Karlsson
Malin Johansson
Yvonne D-Wester
Yvonne D-Wester
Maria Malmgren
Malin Johansson
Catarina Göransson Malmgren och
Owe Ryås
Eva Krispinsson

Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte
genomförts där den nya styrelsen presenterades. Den 30 juni 2015 hade föreningen 515
medlemmar. En ökning från föregående år med 45 medlemmar. Medlemsavgiften har varit
300 kronor.
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Medlemstidning
Föreningens tidning ”Skolkuratorn” har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret.
Den skickas per post till medlemmar och finns dessutom att läsa på föreningens hemsida.
Tidningen skickas liksom tidigare till regering, riksdag, departement, Skolverket, högskolor,
andra organisationer m.fl. Föreningens redaktör och journalist har gemensamt arbetat med
tidningen. Tidningens layout och tryckning sköts, liksom tidigare år, av John Garrett Short.
Hemsida och Facebook
Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu Föreningen har dessutom en
Facebooksida www.sverigesskolkuratorer.se för att möjliggöra dialog och erfarenhetsutbyte
mellan Sveriges skolkuratorer. Det krävs inget medlemskap i föreningen för att gå in på
föreningens Facebooksida.
Skolkuratorsdagarna 2014
Skolkuratorsdagarna genomfördes i Uppsala 6-7 oktober 2014 med 320 deltagare Rekord!
Konferensens tema: Mångfald i uppdrag och strategi ... skolkuratorns vardag.
Fortbildningsdagarna inleddes med Kelly Taintons föreläsning Nya neurovetenskapliga rön
om etnicitet, kön och inlärning. Kelly Tainton arbetar med utveckling av ledarskap och
individrelaterad prestation både inom näringsliv och utbildningsmiljö samt med
diskriminering och mångfaldsfrågor. Under rubriken Praktiskt likabehandlingsarbete i
skolan föreläste Kristin Solvik, statsvetare och projektansvarig och utbildare på
Diskrimineringsbyrån Uppsala. Från Skolverket medverkade undervisningsråden Johanna
Freed och Sara Knöfel. De föreläste om Det systematiska kvalitetsarbetet inom elevhälsan
och Vägledning för elevhälsan samt Kvalitetsindikatorer för elevhälsan.
Föreläsningen om Hemmasittare - barn och ungdomar som inte går till skolan med Peter
Friberg, leg. psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen Utveckling AB, blev
inledningen på den andra fortbildningsdagen. Matthias Rowe, socionom, skolkurator på en
högstadieskola och en ungdomsmottagning i Stockholm berättar om Sommarkollo4me – ett
kollo för för ungdomar med hög skolfrånvaro. Marie Balint, fil dr, leg psykolog/leg
psykoterapeut, divisionssamordnare för vård av ensamkommande ungdomar på BUP i
Stockholms län föreläste om Ensamkommande ungdomars psykiska hälsa och ohälsa,
Problematik – Förståelse – Förhållningsätt – Behandlingsbehov. Avslutningsvis fick vi ta del
av Therése Skoogs forskning om Den utvecklingsmässiga betydelsen av flickors
pubertetsutveckling – Livet mellan barndom och tonår och tidig pubertet som riskfaktor.
Therése Skoog är , fil. dr. i psykologi, universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet.
Under söndagsföreläsningen fick vi lyssna till Hillevi Torell musikterapeut och leg. barn- och
ungdomspsykoterapeut, Jeanette Ericsson bildlärare och Ellinor Malmqvist skolkurator.
Alla från CIS (Centrum för introduktion i skola) i Uppsala. Rubriken för förelsäningen var
Kommunikation där orden inte räcker till – Att skapa samhörighet, trygghet och motivation i
skolan utan ett gemensamt språk. Bokbord från flera organisationer, myndigheter och företag
fanns på plats.
Remisser
Föreningen har svarat på följande tre remisser under verksamhetsåret;
1. Unga som varken arbetar eller studerar
2. Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare
Remisserna finns att läsa på föreningens hemsida.
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Internationellt skolsocialt arbete
Föreningen har under året via tidningen Skolkuratorn och hemsidan informerat medlemmarna
om hur man kan gå tillväga för att delta i den internationella skolkuratorskonferensen i
Mongoliet, juni 2015. Föreningen har även haft en samordnande funktion för de medlemmar
som reste till Mongoliet. Sara R Millberg och Maria Malmgren från föreningens styrelse
deltog i konferensen med föreläsningarna; ABC –Föräldrautbildningsprogram respektive
ACE – upper secondary school works to create a positive relationship in the teaching and
learning environment.
Föreningen är med i ett nätverk som omfattar alla världsdelar ”International network for
school social work”. Vi har besvarat deras enkätundersökning om skolsocialt arbete. 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 –
Utveckling av Nya BBIC (Barns behov i centrum) – samverkan skola & socialtjänst
– Ingår i en expertgrupp
• Skolverket –
Kvalitetsindikatorer för elevhälsan
– Ingår i en referensgrupp
• Regeringskansliet – Socialdepartementet
– Inbjudna till en hearing för att delge våra synpunkter om ANDT – ett
folkhälsouppdrag
• Landstinget – Vårdguiden – UMO.se
– Medverkar i en Youtubefilm för barn 8-12 år – Våga berätta
– Bidragit till en text på Vårdguidens hemsida om att vända sig till skolkuratorn
• Smer (Statens medicinsk- etiska råd) –
ADHD – är vi på rätt väg?
– Medverkat i Smers årliga etikdag (hösten 2014)
– Bidragit till ytterligare ett Smer-seminarium: Etiska frågor kring ADHD och
skolan (våren 2015)
• Akademikerförbundet SSR –
Ny etisk kod och etiska riktlinjer i socialt arbete
– Ingått i en referensgrupp
– Genomfört ett gemensamt seminarium och paneldebatt i Almedalen
• Friends –
Minikonferenser om mobbningsförebyggande arbete
– Medarrangör
• Barnombudsmannen (BO)
– Medverkat i ett kunskapsseminarium om Barns och ungas erfarenheter av
kränkande behandling i skolan
– Skrivit en text i BO:s rapport: Välkommen till verkligheten – Barn och unga
om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan
• Pridefestivalen
– Deltagit i paneldebatt om skolan
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•

Almedalen –
Föreningen arrangerade tre egna seminarier
Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete?
Hur står det till med elevinflytandet?
Vad gör världens skolkuratorer?

Vägledningsdokument
Föreningens vägledningsdokument har reviderats inför årsmötet i Visby 2015.
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. Föreningen har även arbetat med att ta fram
ytterligare ett vägledningsdokument: Elevens rättigheter. Dokumentet kommer att
färdigställas kommande verksamhetsår.
Påbyggnadsutbildning - verka för en påbyggnadsutbildning i skolsocialt
arbete/skolkuratorsarbete
Skolsocialt arbete finns sedan flera år som en kurs inom ramen för olika
socionomutbildningars magisterprogram. Frågan om en påbyggnadsutbildning i skolsocialt
arbete är ett arbete på lång sikt och kan inte drivas av föreningen ensam, utan i den frågan
söker vi samarbete med Akademikerförbundet SSR som arbetar för att utveckla
behörighetsreglering (legitimation), specialistutbildningar och specialisttjänster för andra
yrkesgrupper inom socialt arbete.

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till
föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret.
Visby 2015-10-12
Yvonne D-Wester (ordf),
Catarina Göransson Malmgren, Malin Johansson,
Jenny Karlsson, Eva Krispinsson, Jennie Gustafsson,
Maria Malmgren, Sara R Millberg, Owe Ryås, Ragnhild Vogt

