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Verksamhetsberättelse för Sveriges Skolkuratorers
Förening för perioden 2011 – 2012
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
Christel Jonsson
Maria Kjellberg
Maria Malmgren
Annika Wallbom

Ansvarig för medlemsregistrering:
Medlemsmatrikel och skolkuratorsregister:
Kontaktperson för regionombud:
Programansvarig:
Redaktör för ”Skolkuratorn”:
Journalist:
Omvärldsbevakning, forskning, utbildning:
Internationella frågor:
IT-ansvarig:
Konferensplanering:
Revisorer:
Revisorssuppleanter:
Valberedning:

Ingarö
Segeltorp
Åstorp
Säffle
Kalmar
Skövde
Boden
Linköping
Nacka
Karlsborg

Catarina Göransson Malmgren
Catarina Göransson Malmgren
Maria Kjellberg
Sara Ronningstam Millberg
Kjerstin Brandt
Malin Johansson
Yvonne D-Wester
Maria Malmgren
Catarina Göransson Malmgren
Yvonne D-Wester, Catarina
Göransson Malmgren och Sara
Ronningstam Millberg
Ellen Karlsson
Ulla-Maija Kristing-Madison
Christina Skoglund
Lena Hjalmarsson
Kerstin Cederloo
Linda Jonsson

Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. I samband med ett styrelsemöte i april
hade föreningen en jubileumsmiddag där tidigare ordföranden och styrelseledamöter
deltog. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte genomförts, då den nya styrelsen
presenterades. Den 30 juni 2012 hade föreningen 470 medlemmar. En ökning med 170
medlemmar från föregående år.
Medlemsavgiften har varit 300 kronor för aktiva medlemmar och 100 kronor för passiva.
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Medlemstidning
Föreningens tidskrift ”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. Redaktör Kerstin Brandt
och Malin Johansson har gemensamt arbetat med tidningen. Tidningens layout och
tryckning har, liksom tidigare år, ombesörjts av John Garrett Short.
Hemsida www.skolkurator.nu
Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu
Regionombud
Under verksamhetsåret 2011-2012 har tolv av landets 33 regioner varit representerade
inom föreningens regionombudsverksamhet. Ett par förfrågningar har inkommit från
skolkuratorer runtom i landet angående uppdraget som regionombud, vilket inte
resulterat i nya ombud. Mot bakgrund av den diskussion som fördes under årsmötet
2011 i Bollnäs har förfrågan gått ut till samtliga regionombud under våren 2012 gällande
deras synpunkter på regionombudsverksamheten och dess framtid. Svar har inkommit
från två av regionombuden. Vid årets regionombudsmöte och årsmöte under
fortbildningsdagarna i Kalmar kommer ytterligare möjlighet ges att lämna synpunkter
gällande regionombudsverksamhetens framtid. Styrelsen har under det gångna året
diskuterat frågan och är eniga om att verksamheten är i behov av förändring.
Fortbildning 2011
Fortbildningen genomfördes i Bollnäs 3-4 oktober 2011 under temat ”Skolkuratorns roll i
den nya elevhälsan”. Under fortbildningsdagarna föreläste Jonas Reinholdsson, AnnSofi
Persson Stenborg, Annika Hjelm, Bo Vinnerljung, Riyadh al Baldawi och Martin Karlberg.
Söndagens föreläsning ”Unga idrottares upplevelser i en topprestation” hölls av Anders
Isacsson. Bokbord från flera organisationer och förlag fanns på plats. 180 personer
deltog i fortbildningsdagarna. För planering av konferensdagarna ansvarade Sara
Ronningstam Millberg, Catarina Göransson Malmgren och Yvonne D-Wester.
Remisser
Ett yttrande/remissvar har inlämnats till Utbildningsdepartementet (januari 2012);
Betänkandet SOU 2011:58 Skolans dokument - insyn och sekretess
(dnr U2011/5355/S).
Internationellt skolsocialt arbete
Vägledningsdokumentet ”Yrkesbeskrivning” har översatts till engelska.
Föreningen är med i ett nätverk som omfattar alla världsdelar ”International
network for school social work”. Deras nyhetsbrev läggs löpande upp på
föreningens hemsida.
Forskning och omvärldsbevakning
Yvonne D-Wester har under året bevakat forskning inom föreningens intresseområden.
Hänvisningar har gjorts i tidningen Skolkuratorns kolumn ”Ordförande har ordet”.
Samarbete/samverkan/påverkan
Skolverket har bildat en referensgrupp för sitt regeringsuppdrag ”En förstärkt
elevhälsa” där Yvonne D-Wester representerar Sveriges Skolkuratorers Förening. I
referensgruppen finns också 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. Arbetet beräknas pågå till 2014.
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Yvonne D-Wester och Catarina Göransson Malmgren har även detta
verksamhetsår funnits med i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nya riktlinjer
för elevhälsan – ett ”Vägledningsdokument för framtidens elevhälsa”.
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 deltar i arbetet som
beräknas vara klart 2013.
För att se om Almedalen kan vara en arena att verka för föreningens uppdrag var
några av styrelseledamöterna i Visby i juni 2012. Kontakter knöts för en aktiv
medverkan i Almedalen nästkommande år (juli 2013).
Yvonne D-Wester har medverkat i tidningen ”Elevhälsan”s nummer om
elevhälsans utredningar med en artikel ” Skolkuratorns skolsociala utredning av
elever i behov av särskilt stöd” (september 2012). Tidningen ges ut av Gothia
Förlag AB.

”PSYNK - psykisk hälsa barn och unga” är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner
och Landsting och har som uppgift att ta fram metoder så att psykisk ohälsa hos barn
och ungdomar kan mötas på ett hållbart och bra sätt i hela landet. Yvonne D-Wester
föreläste på uppdrag av Psynk om ”Skolkuratorns roll i det hälsofrämjande arbetet”,
för skolsköterskor och övriga professioner inom elevhälsan (maj 2012).
Socialstyrelsen har i uppdrag att i samråd med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges
Kommuner och Landsting leda, samordna och stimulera till ett nationellt
utvecklingsarbete av stöd till barn och familjer med missbruk, psykisk sjukdom,
psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, då en förälder oväntat avlider
eller där våld förekommer. Catarina Göransson Malmgren har efter inbjudan från
Socialstyrelsen varit på en hearing där idéburna organisationer, representanter för
det civila samhället, verksamhetsansvariga och praktiker fick möjlighet att ge
synpunkter på genomförandeplanen. Skolans betydelse i detta sammanhang
framkom tydligt.
Föreningen är medlem i KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor.
Vägledningsdokument
Föreningens vägledningsdokument är uppskattade och efterfrågas även av andra aktörer
än skolkuratorer, såsom jurister, Skolverket, Socialstyrelsen, mfl. Vid Skolkuratorsdagarna i Bollnäs 2011 fastslogs tre reviderade vägledningsdokument; ”Sekretess för
skolkuratorer” och ”Skolkuratorns dokumentationsskyldighet” samt ”Yrkesbeskrivning”.
Under detta verksamhetsår har ytterligare två vägledningsdokument tagits fram;
”Handledning” och ”Samverkan”.
Utvärdering av verksamhetsplanen 2011 – 2012
– Under verksamhetsåret har antalet medlemmar ökat med 170 medlemmar.
–

Genom tidningen Skolkuratorn, föreningens tvärprofessionella arbete i olika
referensgrupper och planering av innehållet i Skolkuratorsdagarna samt
revidering av föreningens vägledningsdokument har den nya skollagens innebörd
och konsekvenser för skolkuratorns arbete berörts ur olika synviklar.
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–

Vid Skolkuratorsdagarna i Kalmar 2012 kommer de två nya
vägledningsdokumenten att presenteras; ”Handledning” och ”Samverkan”.

–

Responsen från Skolkuratorskonferensen i Bollnäs var mycket positiv.

–

Det tvärprofessionella samarbetet inom elevhälsan har skett i form av
representantskap i socialstyrelsens referensgrupp för framtagandet av ett
vägledningsdokument för framtidens elevhälsa (klart 2013).

–

Ett likartat tvärprofessionellt samarbete har startats av Skolverket där en
referensgrupp ska finnas med i Skolverkets arbetet med ”En förstärkt elevhälsa”
(klart 2014).

–

En dialog med Ersta Sköndals Högskola har skett ang. form och innehåll för en
utbildning i skolsocialt arbete.

–

Regionverksamhetens framtid har diskuterats på styrelsemöten då det har varit
svårt att rekrytera regionombud.

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till
föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret.

Kalmar 2012-10-08

Yvonne D-Wester (ordf)
Kjerstin Brandt
Catarina Göransson Malmgren
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