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Verksamhetsberättelse för Sveriges
Skolkuratorers Förening
för perioden 2008 - 2009
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Catarina Göransson Malmgren Åstorp

Vice ordförande:

Kerstin Cederloo

Göteborg

Kassör:

Christel Jonsson

Boden

Sekreterare:

Kjerstin Brandt

Kalmar

Övriga ledamöter: Linda Jonsson

Skövde

Sara Ronningstam Millberg

Segeltorp

Malin Johansson

Skövde

Lena Yllö Carlund

Göteborg

Ansvarig för medlemsregistrering:

Christel Jonsson

Medlemsmatrikel och skolkuratorsregister:

Linda Jonsson

Kontaktperson för regionombud:

Linda Jonsson

Programansvarig och bitr sekreterare:

Sara Ronningstam Millberg

Redaktör för "Skolkuratorn":

Kerstin Cederloo

Journalist:

Malin Johansson

Forskning,utbildning och högskolefrågor:

Kjerstin Brandt och Lena Yllö
Carlund

Internationella frågor:

styrelsen

IT-ansvarig:

Catarina Göransson Malmgren

Konferensplanering:

Christel Jonsson och Catarina
Göransson Malmgren

Revisorer:

Ulrika Sandin-Bergqvist
Iréne Alfredsson

Revisorssuppleanter:

Christina Skoglund
Lena Hjalmarsson

Valberedning:

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 2009 hade föreningen 300 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
liksom tidigare till regering, riksdag, departement, högskolor, andra organisationer m.fl.
Redaktör Kerstin Cederloo och Malin Johansson har gemensamt arbetat med tidningen.
Tidningens layout och tryckning har, liksom tidigare år, ombesörjts av John Garret Short.
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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 Umeå den 12 oktober 2008. Sex
regionombudsberättelser lämnades in.
För närvarande finns 24 regioner varav en del saknar ombud.
Under året har Linda Jonsson ansvarat för verksamheten.

Fortbildning 2008

Fortbildningen genomfördes i Umeå den 13 och 14 oktober 2008 under temat ”Livslust, självkänsla och
relationer i skolan och på nätet”. Under fortbildningsdagarna föreläste Elza Dunkel, Lina Lundström,
Barbro Lennéer Axelson, Marie Wrethander och Stig-Arne Bergström. Till söndagens föreläsning med
Stig-Arne Bergström 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.

Internationellt skolsocialt arbete

En internationell skolkuratorskonferens ägde rum i april 2009 på Nya Zeeland. En ledamot från
styrelsen, Christel Jonsson, deltog i konferensen.

Forskning och framsteg

Kerstin Brandt och Lena Yllö Carlund har under året bevakat forskning och hållit kontakt med forskare
inom föreningens intresseområden.

Samarbete/samverkan/påverkan
Styrelsemöten: SSR:s kontaktperson Titti Fränkel har deltagit i ett styrelsemöte.
BBIC i skolan och skolsocial kartläggning. Yvonne D-Wester har informerat om detta på ett
styrelsemöte.
Dokumentationsskyldighet. Ann-Sofi Agnevik, jurist på SKL, informerade om detta på ett
styrelsemöte.
Föreningen har under året bland annat deltagit i följande möten:
Utredning om föräldrastöd (SOU 2008:07), Stockholm den 19 september 2008.
Värdgruppsmöte i Ängelholm den 14 januari 2008. Föreningen representerades av ordförande
och kassör.
Förberedande möte – Öppna jämförelser, Stockholm den 22 januari 2009. Inbjudan från
Socialstyrelsen.
Öppna jämförelser, Sätra Bruk den 17 februari 2009. Inbjudan från Socialstyrelsen.
BO 17 februari 2009. Sammankomst för att tillsammans med elevhälsans alla professioner föra
fram kravet på en likvärdig elevhälsa för alla.
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.

Ekonomi

En dator har inköpts att användas av föreningens IT-ansvarige.
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Arbetskonferens juni 2009

Styrelsen höll i juni en arbetskonferens i Klövsjö under tiden 22 – 26 juni 2009 i vilken fem
styrelsemedlemmar deltog. Konferensen finansierades helt med bidrag. Arbetet fokuserade på
remissyttranden och sekretess- och dokumentationsfrågor för skolkuratorer.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2008 – 2009

Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt sekretesslagstiftningen och
dokumentationsskyldighet för skolkuratorer för att på sikt framställa ”manualer”. Dessutom har
uppmärksamhet ägnats åt utbildningsfrågor för skolkuratorer genom kontakt med socialhögskolor och
åt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan bland annat genom deltagande i gemensamma
konferenser.
Arbetet med kartläggning av skolkuratorstjänster i landet pågår kontinuerligt.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Ängelholm 2009-10-11
Catarina Göransson Malmgren

Kerstin Cederloo

Christel Jonsson

Kjerstin Brandt

Linda Jonsson

Sara Ronningstam Millberg

Lena Yllö Carlund

Malin Johansson
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