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Verksamhetsberättelse för Sveriges Skolkuratorers
Förening för perioden 2012 – 2013
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
Annika Wallbom

Revisorer:
Revisorssuppleanter:
Valberedning:

Ingarö
Segeltorp
Åstorp
Säffle
Kalmar
Skövde
Kalix
Nacka
Boden
Karlsborg

Ellen Karlsson
Ulla-Maija Kristing-Madison
Christina Skoglund
Lena Hjalmarsson
Kerstin Cederloo
Maria Kjellberg

Ytterligare ansvarsområden inom styrelsen:
Medlemsregister:
Redaktör för ”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

Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte
genomförts där den nya styrelsen presenterades. Den 30 juni 2013 hade föreningen 530
medlemmar. En ökning med 60 medlemmar från föregående år.
Medlemsavgiften har varit 300 kronor för aktiva medlemmar och 100 kronor för passiva.
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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 har,
liksom tidigare år, ombesörjts av John Garrett Short.
Hemsida
Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu Föreningen har under året
förberett för byte av plattform för hemsidan och att ansvaret för hemsidan övergår till
Owe Ryås.
Facebook
Föreningen har startat upp en Facebooksida www.sverigesskolkuratorer.se för att skapa
ett forum för 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.
Regionombud
Vid årsmötet i Kalmar, 3/10 2012, beslutades i enlighet med styrelsens förslag angående
stadgeändring i § 7 att funktionen läns-/regionombud tas bort. Frågan ska upp för beslut
vid ytterligare ett årsmöte, 14/10 2013.
Fortbildning 2012
Skolkuratorsdagarna genomfördes i Kalmar 3-4 oktober 2012 under temat ”Skolsocialt
arbete = skolkuratorns psykosociala insatser”. 246 personer deltog i konferensen. Under
fortbildningsdagarna föreläste Nils Lundin och Hanna Dolk om ”En hälsofrämjande skola –
Hur kan skolan främja den psykiska hälsan”, Maria Billinger om ”Unga, sex och internet –
mötesplats för unga HBT-personer”, Jonas Reinoldsson om ”Ärendehantering,
dokumentation, samverkan och sekretess”, Kristina Weinsjö om ”Socialt arbete – specifik
kompetens som grund för elevhälsans psykosociala insatser”, Caroline Engvall om ”Sex
som självskadebeteende”, Vibecke Nielsen med teaterföreställningen ”Ses i baren – om
unga kvinnors nya vardagsrum”, Yvonne D-Wester om ”Social bedömning – särskola”,
Margareta Bondestam om ”Vägledningsdokument för framtidens elevhälsa” och Johanna
Freed om ”Insatser för en förstärkt elevhälsa”. Söndagens föreläsning ”Kränkare eller
stödjare – ungas relationer via digitala medier” hölls av Liselotte Eek Karlsson. Bokbord
från flera organisationer och förlag fanns på plats.
Remisser
Föreningen har svarat på följande fyra remisser under verksamhetsåret;
1. Utredning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
2. Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
3. Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och
gymnasiesärskolan
4. Unga utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun
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 löpande 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).
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Samarbete/samverkan/påverkan
Yvonne D-Wester och Catarina Göransson Malmgren har även detta verksamhetsår
funnits med i Socialstyrelsens och Skolverkets arbete med att ta fram en ”Vägledning
för elevhälsan” (publiceras januari 2014). Representanter från Svenska
skolläkarföreningen, Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska specialpedagogers
förening, Yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola och Svenska
psykologförbundet, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet samt Svenska
skolledarförbundet har deltagit i det tvärprofessionella samarbetet.
Föreningen har varit i Almedalen juli 2012 för att knyta kontakter inför en aktiv
medverkan juli 2013.
Föreningen har under året skrivit artiklar i två nummer av tidskriften Elevhälsa. Eva
Krispinssons artikel handlade om ”Skolkuratorns nya roll” och Maria Malmgren & Sara
Ronningstam Millbergs artikel hade rubriken ”Etiska dilemman i skolsocialt arbete”.
Tidskriften Elevhälsa ges ut av Gothia Förlag AB.
Föreningen har dessutom intervjuats av radions P1 och tidningarna Dagens samhälle
och Norrländska socialdemokraten.
Vägledningsdokument
Föreningens sex vägledningsdokument har reviderats inför årsmötet i Luleå 2013.
1. Sekretess för skolkuratorer
2. Skolkuratorns dokumentationsskyldighet
3. Handledning
4. Samverkan
5. Yrkesbeskrivning
6. Description of the school social work profession
Påbyggnadsutbildning - verka för en påbyggnadsutbildning i skolsocialt
arbete/skolkuratorsarbete
Föreningen har under året haft en dialog med Akademikerförbundet SSR som i sina
kontakter med VHS (Verket för högskolestudier) har tagit upp frågan om en
utbildning för skolkuratorer inom ramen för socionomutbildningens master/magisterprogram. Denna dialog med Akademikerförbundet SSR fortsätter
kommande verksamhetsår.

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till
föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret
Luleå 2013-10-14
Yvonne D-Wester (ordf)
Kjerstin Brandt, Catarina Göransson Malmgren, Eva Krispinsson,
Malin Johansson, Maria Malmgren, Sara Ronningstam Millberg,
Owe Ryås, Ragnhild Vogt, Annika Wallbom

