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Verksamhetsberättelse för Sveriges Skolkuratorers Förening
för perioden 2013 – 2014
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Yvonne D-Wester
Sara Ronningstam Millberg
Catarina Göransson Malmgren
Ragnhild Vogt
Kjerstin Brandt
Malin Johansson
Eva Krispinsson
Maria Malmgren
Owe Ryås
Jenny Karlsson

Revisorer:
Revisorssuppleanter:
Valberedning:

Ingarö
Segeltorp
Åstorp
Säffle
Kalmar
Skövde
Kalix
Nacka
Boden
Nacka

Ellen Karlsson
Ulla-Maija Kristing-Madison
Christina Skoglund
Lena Hjalmarsson
Annika Wallbom
Maria Kjellberg

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

Catarina Göransson Malmgren
Kjerstin Brandt
Malin Johansson
Yvonne D-Wester
Yvonne D-Wester
Maria Malmgren
Malin Johansson
Catarina Göransson Malmgren och
Owe Ryås
Eva Krispinsson
Yvonne D-Wester,
Catarina Göransson Malmgren och
Sara Ronningstam Millberg
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Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte
genomförts där den nya styrelsen presenterades. Den 30 juni 2014 hade föreningen 470
medlemmar. En minskning med 60 medlemmar från föregående år. Medlemsavgiften har varit
300 kronor.
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 har, liksom tidigare år, ombesörjts av John Garrett
Short.
Hemsida
Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu Föreningen har under året bytt
plattform för hemsidan.
Facebook
Föreningens Facebooksida www.sverigesskolkuratorer.se finns sedan ett år tillbaka för att
möjliggöra dialog och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges skolkuratorer. Det krävs inget
medlemskap i föreningen för att gå in på föreningens Facebooksida som Eva Krispinsson har
ansvar för.
Fortbildning 2013
Skolkuratorsdagarna genomfördes i Luleå 14-15 oktober 2013. Konferensens tema:
Skolkuratorn i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Under fortbildningsdagarna föreläste Cristine Isaksson, socionom och doktorand på
institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet om Skolkuratorers upplevelser av
professionellt handlingsutrymme – gränser och strategier. Pia Rosander, fil.dr i psykologi,
universitetslektor, Högskolan Kristianstad/Lunds universitet föreläste utifrån sin forskning
Psykologiska faktorer bakom skillnader i skolprestation – flickors rädsla för att misslyckas
och pojkars kompensatoriska beteende. Petter Iwarsson, socialpedagog, skolkurator och
författare föreläste under rubriken Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling och Hur
samtal och relation kan hjälpa fler barn att klara av skolarbetet . Från Skolverket deltog
Elisabeth Fogelberg och Anna Wide för att tala om Arbetet mot diskriminering och
kränkningar – högsta ledningens ansvar och Anmäld – vad gjorde vi för fel? Christina
Fischler, leg psykolog, Karolinska Institutet föreläste om Moderns kristeori – krisbegreppets
förändring. Jenny Sima, leg. psykolog, Psykologenheten Stockholms stad beskrev
Anknytningens betydelse för relationer i skolan och relationens betydelse för lyckade
skolresultat. Johan Hallberg, rektor i Kolsva skolområde berättade om Elevhälsan utvecklar
hela skolorganisationen - ta del av teorier och praktiskt arbetssätt! Så gör vi för att
professionerna ska dra åt samma håll! Slutligen höll, Karen Austin på Ungdomsstyrelsen en
föreläsning på temat Pojkar och unga mäns utsatthet för våld, vilket våld de själva använder
och attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Söndagens
föreläsning Relationskunskap som skolämne och den forskning som ligger till grund för
förslaget hölls av Catrina Kostenius, biträdande professor och docent i hälsovetenskap på
Luleå tekniska universitet. Bokbord från flera organisationer och förlag fanns på plats.
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Remisser
Föreningen har svarat på följande tre remisser under verksamhetsåret;
1. Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram
2. Vägledning för elevhälsan
3. Unga som varken arbetar eller studerar
Remisserna finns att läsa på föreningens hemsida.
Internationellt skolsocialt arbete
Föreningen har under året bevakat och informerat medlemmarna om hur man kan gå tillväga
för att delta i den internationella skolkuratorskonferensen i Mongoliet, juni 2015.
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 har Sveriges Skolkuratorers Förening funnits med i följande
sammanhang för samverkan och dialog i frågor som rör skolsocialt arbete.
• Socialstyrelsen & Skolverket – Vägledning för elevhälsan
– Referensgrupp
– Webinarium
• SKL (Sveriges kommuner och landsting) – Elevhälsan som första linjens psykiatri
– Inbjudna att delge våra synpunkter
• Skolverket – referensgrupp
– Kvalitetsindikatorer för elevhälsan
– Övergångar mellan olika skolformer
• Skolverket – Elevhälsans stöd för barn till anhöriga
– medverkan i film
• Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och Rädda barnen – ”Tillgång till elevhälsa – ett
lotteri för eleverna”
– Föreläsa
• Regeringskansliet – ny utredning: Trygghet och studiero
– Inbjudna att delge våra synpunkter
• Landstinget – Vårdguiden
– Intervju för text om skolkuratorer för barn 8-12 år
• Akademikerförbundet SSR – Välfärdsveckan i Göteborg ”Skolkuratorns uppdrag och
praktik”
– Föreläsa
• Pridefestivalen – delta i paneldebatt
• Almedalen – medverka i seminarium / föreläsa och paneldebatt
– Attention
– Förenade liv
• Tidskriften Elevhälsa – skriva artikel
– ”Elevhälsan skapar helhet för eleven”
• Tidningar – intervjuas och skriva
– Dagens samhälle - Elevers tillgång till skolkurator
– SVD - Fler skolkuratorer kan bidra till att rädda liv

Sida 4 av 4
Vägledningsdokument
Föreningens sex vägledningsdokument har reviderats inför årsmötet i Uppsala 2014.
1. Sekretess för skolkuratorer
2. Skolkuratorns dokumentationsskyldighet
3. Handledning
4. Samverkan
5. Yrkesbeskrivning
6. Description of the school social work profession
Under verksamhetsåret har föreningen även arbetat med att ta fram ytterligare två
vägledningsdokument: Skolkuratorn i det systematiska kvalitetsarbetet och Social
bedömning/Skolsocial utredning. Dokumenten kommer att färdigställas kommande
verksamhetsår.
Påbyggnadsutbildning - verka för en påbyggnadsutbildning i skolsocialt
arbete/skolkuratorsarbete
Skolsocialt arbete finns som en kurs inom ramen för olika socionomutbildningars
magisterprogram. Akademikerförbundet SSR har drivit legitimationsfrågan för
sjukhuskuratorer. Regeringen har (2014) gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en
utbildning som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. 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, 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
Uppsala 2014-10-06
Yvonne D-Wester (ordf)
Kjerstin Brandt, Catarina Göransson Malmgren, Eva Krispinsson,
Malin Johansson, Maria Malmgren, Sara Ronningstam Millberg,
Owe Ryås, Ragnhild Vogt, Jenny Karlsson

