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Verksamhetsberättelse för Sveriges
Skolkuratorers Förening
för perioden 2009 - 2010
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Catarina Göransson Malmgren Åstorp

Vice ordförande:

Sara Ronningstam Millberg

Segeltorp

Kassör:

Christel Jonsson

Boden

Sekreterare:

Kjerstin Brandt

Kalmar

Övriga ledamöter: Yvonne D-Wester

Ingarö

Malin Johansson

Skövde

Linda Jonsson

Skövde

Anita Flink

Helsingborg

Maria Kjellberg

Linköping

Ragnhild Vogt

Säffle

Ansvarig för medlemsregistrering:

Christel Jonsson

Medlemsmatrikel och skolkuratorsregister:

Linda Jonsson

Kontaktperson för regionombud:

Linda Jonsson

Programansvarig:

Sara Ronningstam Millberg

Redaktör för "Skolkuratorn":

Kerstin Brandt

Journalist:

Malin Johansson

Forskning,utbildning och högskolefrågor:

Yvonne D-Wester

Internationella frågor:

styrelsen

IT-ansvarig:

Catarina Göransson Malmgren

Konferensplanering:

Christel Jonsson och Catarina
Göransson Malmgren

Revisorer:

Catharina Dahlén
Annika Melin

Revisorssuppleanter:

Christina Skoglund
Lena Hjalmarsson

Valberedning:

Kerstin Cederloo
Eva-Mari Thomas
Christina Nilsson-Padilla

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 200 medlemmar.
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
skickas per post till medlemmar och finns dessutom att läsa på föreningens hemsida. Tidningen skickas
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liksom tidigare till regering, riksdag, departement, 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-mail. Flera regionträffar har genomförts under året.
Den årliga nationella regionombudsträffen hölls i Ängelholm den 11 oktober 2009. Sju
regionombudsberättelser lämnades in.
För närvarande finns 24 regioner varav två saknar ombud.
Under året har Linda Jonsson ansvarat för verksamheten.

Fortbildning 2009

Fortbildningen genomfördes i Ängelholm den 12 och 13 oktober 2009 under temat ”Det professionella
samtalet, dokumentationsskyldighet, hedersrelaterat förtryck och skolsocial kartläggning”. Under
fortbildningsdagarna föreläste Kaisu Akselsdotter, Yvonne D-Wester, Lena Tebring och Lasse Johansson.
Till söndagens föreläsning med Gunnar Åkesson inbjöds alla fortbildningsdeltagare vilket uppskattades
mycket. Bokbord från flera organisationer och förlag fanns på plats. Ca 120 personer deltog i
fortbildningsdagarna. Sara Millberg Ronningstam ansvarade för fortbildningsdagarnas program och
innehåll.
För planering av konferensdagarna ansvarade Christel Jonsson, kassör, och Catarina Göransson
Malmgren, ordförande.

Remisser

Två remissvar har inlämnats:
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) i september 2009
Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) i maj 2010

Internationellt skolsocialt arbete

Fortsatt kontakt upprätthålls bland annat med ansvariga för de internationella
skolkuratorskonferenserna. Planering för en konferens i Ghana 2012 pågår.

Forskning och framsteg

Yvonne D-Wester har under året bevakat forskning och hållit kontakt med forskare inom föreningens
intresseområden.

Samarbete/samverkan/påverkan
Gunilla Guvå har på ett styrelsemöte informerat om sin forskningsprojekt angående elevhälsan.
Föreningen har under året bland annat medverkat i/deltagit i/närvarit vid följande:
Värdgruppsmöte i Västerås under december 2009.
Offentlig hearing angående barn och ungdomars psykiska hälsa den 26 maj 2010. Konferensen
anordnades av Kungliga Vetenskapsakademiens Hälsoutskott och Statens beredning för
Medicinsk Utvärdering.
Möte gällande utredningen om utsatta barn (U2009:05) den 27 maj 2010. Inbjudan från
Utredningen om utsatta barn i skolan – Carl-Anders Ifvarsson.
Konferens om barnkonventionen. Konferensen anordnades av Skolporten.
Deltagande i en referensgrupp gällande Akademikerförbundet SSR:s arbete med att ta fram en
kvalitetspolicy för skolkuratorer.
Dessutom:
Riksdagsbesök hos Maria Lundqvist Brömster den 22 juni 2010 angående elever i behov av
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särskilt stöd i skolan med fokus på en internationell jämförelse.
Flertalet kontakter med Barn- och Elevombudet angående kränkningar speciellt på nätet.
Kontakter med politiker inför valet kring lagstiftningen om skolkuratorer.
Medverkat i tidningen Elevhälsa nr 3 om elevhälsoteamet med en artikel ”Skolkurator – skolans
social och psykosociala expert”. Tidningen ges ut av Gothia.
Föreningen är medlem i KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Medlemsmatrikel

Christel Jonsson, föreningens kassör, har under året tillsammans med Linda Jonsson, ansvarig för
skolkuratorsregistret, utvecklat och omarbetat systemet för registrering av medlemmar,
adressuppgifter, distribution av tidningen etc.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2009 – 2010

Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt att fullfölja arbetet med foldrarna
”Sekretess för skolkuratorer” och ”Skolkuratorns dokumentationsskyldighet”.
Kontakt med högskolor har initierats för att verka för att utbildning till skolkurator anordnas.
Samverkan med övriga professioner inom elevhälsan har skett bland annat genom deltagande i
gemensamma konferenser.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Västerås 2010-10-15
Catarina Göransson Malmgren

Christel Jonsson

Kjerstin Brandt

Maria Kjellberg

Linda Jonsson

Sara Ronningstam Millberg

Yvonne D-Wester

Malin Johansson

Ragnhild Vogt

Anita Flink
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