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Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte genomförts,
då den nya styrelsen presenterades.
Den 30 juni 2010 hade föreningen drygt 300 medlemmar. En ökning med 90 medlemmar från
föregående år.
Medlemsavgiften har varit 300 kronor för aktiva medlemmar och 100 kronor för passiva.

Medlemstidning

Föreningens tidskrift ”Skolkuratorn” har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret. Den
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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 Garret Short.

Hemsida www.skolkurator.nu

Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu.

Regionombud

Regionombud har fått fortlöpande information via e-post. Flera regionträffar har genomförts under
året.
Den årliga nationella regionombudsträffen hölls i Västerås den 17 oktober 2011. Åtta
regionombudsberättelser lämnades in.
För närvarande finns 33 regioner varav 21 saknar ombud.
Under året har Maria Kjellberg ansvarat för verksamheten.

Fortbildning 2010

Fortbildningen genomfördes i Västerås 18-19 oktober 2010 under temat ”Normbrytande beteende –
Tidig upptäckt – Samverkan – Konsultation”. Under fortbildningsdagarna föreläste Anna-Karin
Andershed, Gunilla Guvå, Berth Danermark, Eva Redemo, Ulf Hagström och Yvonne D-Wester.
Söndagens föreläsning ”Retorik – måste en god talare vara vältalig?” hölls av Runa Nordin. Bokbord
från flera organisationer och förlag fanns på plats. Ca 120 personer deltog i fortbildningsdagarna.
För planering av konferensdagarna ansvarade Sara Ronningstam Millberg, Catarina Göransson
Malmgren och Yvonne D-Wester.

Remisser

Ett yttrande har inlämnats till Socialstyrelsen i samband med deras remissvar:
Kommittédirektiv 2010:25 – Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra
utbildningsformer och verksamheter (april 2011)

Internationellt skolsocialt arbete

Föreningen får fortlöpande information om den internationella skolkuratorskonferensen som kommer
att äga rum i Ghana 2012.

Forskning och framsteg

Yvonne D-Wester har under året bevakat forskning inom föreningens intresseområden.

Samarbete/samverkan/påverkan
Catarina Göransson Malmgren och Yvonne D-Wester har deltagit i Akademiker-förbundet SSR:s
referensgrupp för arbetet med att ta fram en kvalitetspolicy för skolkuratorer. Policyn finns på
www.akademssr.se
Yvonne D-Wester och Catarina Göransson Malmgren har under året funnits med i Socialstyrelsens
(och Skolverkets) arbete med att ta fram nya riktlinjer för elevhälsan – ett
”Vägledningsdokument för framtidens elevhälsa”. Även 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 det arbetet som beräknas
vara klart 2013.
En dialog har startats med Skolverket angående hur en framtida utbildning för elevhälsoteam
skulle kunna se ut och vad en högskoleutbildning för skolkuratorer/skolsocialt arbete bör
omfatta. Som en förberedelse inför regeringens budgeterade 250 plus 400 miljoner till elevhälsan
under 2012 och 2013. Yvonne D-Wester och Catarina Göransson Malmgren har varit inbjudna till
samtal vid två tillfällen. Samarbetet fortsätter även nästa verksamhetsår.
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Sara Ronningstam Millberg har medverkat i TV-4 morgonsoffan i ett samtal om social stress med
att passa in, att val av kläder och kamrater är viktigare än betyg. Diskussionen utgick ifrån
Fridah Jönssons inlägg i Metro i augusti 2010.
Yvonne D-Wester har medverkat i tidningen Elevhälsa (augusti 2011) med en artikel
”Åtgärdsprogram – elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna”. Tidningen ges ut
av Gothia Förlag AB.
Föreningen är medlem i KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor.

Medlemsmatrikel

Styrelsen har under året införskaffat ett nytt administrativt system för medlemsregistrering,
fakturering, utskick, etc. För att nå så många av landets skolkuratorer som möjligt har styrelsen
dessutom under detta år sökt igenom Sveriges alla kommuner i jakten på skolkuratorers epostadresser och har nu möjlighet att nå ca 1000 skolkuratorer med utskick. Det är ett arbete som
fortsätter under nästkommande verksamhetsår. Catarina Göransson Malmgren, föreningens kassör, har
tillsammans med Maria Kjellberg, ansvarig för skolkuratorsregistret, haft ansvar för detta område.

Vägledningsdokument

Vid Skolkuratorsdagarna i Västerås fastslogs vägledningsdokumenten ”Sekretess för skolkuratorer” och
”Skolkuratorns dokumentationsskyldighet” samt ”Yrkesbeskrivning”. Under året har föreningen arbetat
med att ta fram underlag för ytterligare två vägledningsdokument – ”Handledning” och ”Samverkan”.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2010 – 2011
Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt att öka antalet medlemmar
genom att söka efter och göra utskick via e-post till landets skolkuratorer. 90 medlemmar har
tillkommit.
I varje nummer av tidningen Skolkuratorn har artiklar eller notiser funnits om den nya skollagens
innebörd och konsekvenser för skolkuratorns arbete.
Skolkuratorskonferensen som genomfördes i Västerås var mycket uppskattad.
Föreningen har en pågående dialog med skolverket om vår syn på innehåll i en
påbyggnadsutbildning för skolkuratorer och en utbildning för elevhälsoteam.
Det tvärprofessionella samarbetet inom elevhälsan har skett i form av representantskap i
socialstyrelsens referensgrupp för framtagandet av ett vägledningsdokument för framtidens
elevhälsa.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Västerås 2011-10-03
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