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Verksamhetsberättelse för Sveriges
Skolkuratorers Förening
för perioden 2007 - 2008
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Catarina Göransson Malmgren Åstorp
Vice ordförande:

Christina Nilsson-Padilla

Rättvik

Kassör:

Christel Jonsson

Boden

Sekreterare:

Eva-Mari Thomas

Vällingby

Övriga ledamöter: Kjerstin Brandt

Kalmar

Kerstin Cederloo

Göteborg

Linda Jonsson

Skövde

Sara Ronningstam Millberg

Segeltorp

Lena Yllö Carlund

Styrsö

Ansvarig för medlemsregistrering:

Christel Jonsson

Medlemsmatrikel och skolkuratorsregister:

Linda Jonsson

Kontaktperson för läns-/regionombud:

Christina Nilsson-Padilla

Programansvarig och bitr sekreterare:

Sara Ronningstam Millberg

Redaktör för "Skolkuratorn":

Kerstin Cederloo

Forskning,utbildning och högskolefrågor:

Kjerstin Brandt och Lena Yllö
Carlund

Internationella frågor:

Eva-Mari Thomas

IT-ansvarig:

Catarina Göransson Malmgren

Konferensplanering:

Christel Jonsson och Catarina
Göransson Malmgren

Revisorer:

Eva Emenius
Iréne Alfredsson

Revisorssuppleanter:

Christina Skoglund
Lena Hjalmarsson

Valberedning:

Lena Falbo
Mia Åberg
Anna Stenhag

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte genomförts,
då den nya styrelsen presenterades.
Den 30 juni 2008 hade föreningen 333 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. Nytt för i år är att
tidningen skickas till regering, riksdag, departement, högskolor, andra organisationer m.fl.
Redaktör Kerstin Cederloo har i sitt arbete med tidningen samarbetat med Malin Johansson, journalist.
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Tidningens layout och tryckning har, liksom tidigare år, ombesörjts av John Garret Short.

SkolkuratorsNytt

Under våren har två nyhetsbrev distribuerats via mail till samtliga medlemmar.

Hemsida www.skolkurator.nu

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

Regionombud

Läns-/regionombud har fått fortlöpande information via e-mail. Flera länsträffar har genomförts under
året.
Den årliga länsombudsträffen hölls i Nacka den 7 oktober 2007. Sex länsombudsberättelser lämnades
in.
För närvarande finns 24 länsombud. Tre regioner saknar länsombud.
Den speciella satsningen på regionombud som initierades 2006 har fortsatt under innevarande
verksamhetsår. Se värvningsbroschyr.
Under året har Christina Nilsson-Padilla ansvarat för verksamheten

Fortbildning 2007

Fortbildningen genomfördes i Nacka den 8 och 9 oktober 2007 under temat ”SKOLSOCIALT ARBETE och
FÖREBYGGANDETS KONST”.
I fortbildningsdagarna deltog BEO Lars Arrhenius, fil dr Åsa Backlund, förbundsordförande Lars Flodin,
riksdagsledamot Solveig Hellquist, utvecklingschef Titti Fränkel och docent Sven Bremberg.
I fortbildningsdagarna ingick också erfarenhetsutbyte och workshops.
Följande workshops fanns att välja på:
Skolsocial kartläggning
Familjeklasser
Att bygga nätverk
Kuratorsrummet på nätet
Åtgärdsprogram eller handlingsplaner
Örebro Preventionsprogram – ÖPP
Stöd till mentorer
Dramapedagogik – ett verktyg i kuratorsyrket
Ett eftermiddagspass ägnades åt erfarenhetsutbyte mellan skolkuratorer.
Sara Millberg Ronningstam har under året ansvarat för fortbildningsdagarnas program.
Bokbord från flera organisationer och förlag fanns på plats.
Intyg över deltagande i fortbildningsdagarna delades ut av föreningen.
Ca 190 personer deltog i fortbildningsdagarna.
För planering av konferensdagarna har Christel Jonsson, kassör, och ordförande ansvarat.

Internationellt skolsocialt arbete

Eva-Mari Thomas, styrelseledamot med speciellt ansvar för internationella frågor, ingår i den
internationella planeringsgruppen inför den internationella skolkuratorskonferensen som äger rum i
april 2009 på Nya Zeeland.
Eva-Mari Thomas och Sara Ronningstam Millberg har besökt och upprätthållit kontakt med skolor i
Thailand respektive Brasilien.

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
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Under årsmötet 2006 gjordes ett upprop med följande lydelse: Vi kräver att det i lagstiftningen tydligt
framgår att skolkuratorer ska finnas inom all skolverksamhet.
Uppropet undertecknades och namnlistorna skickades till utbildningsminister Jan Björklund.
Mottagandet bekräftades i brev från Utbildningsdepartementet/regeringskansliet daterat 16 januari,
2008.
Samarbete och informationsutbyte har fortlöpande ägt rum med SSR angående bl.a. föreningens
fortbildningsdagar. Berit Esbjörnsson, SSR, deltog i delar av styrelsens decembersammanträde.
Föreningen har under året deltagit i följande:
8 oktober, 2007. Styrelsen intervjuas angående ”Elevhälsan i skolan” - ett forskningsprojekt.
Intervjun genomfördes i Nacka av Gunilla Guvå, forskare vid Linköpings Universitet.
19 november, 2007. ”Ett samtal om idrottsrörelsens samarbete med skolan” anordnat av
Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna.
7 januari, 2008. Diskussion kring vårdgarantin inom barn och ungdomspsykiatrin anordnad av
enheten för ”Psykisk hälsa hos barn och ungdomar”, Sveriges Kommuner och Landsting.
Föreningen representerades av styrelseledamot Sara Ronningstam Millberg och ordförande.
17 januari, 2008. Möte med värdgruppen i Umeå för planering av 2008 års fortbildningsdagar.
Föreningen representerades av ordförande och kassör.
17 mars, 2008. Samtal i TV4:s Nyhetsmorgon kring sexuella övergrepp av skolpersonal. Övriga
deltagare: skolledarna och Friends.
16 april, 2008. Socionomdagarna 2008. Föredrag kring ”Skolkuratorns yrkesroll”.
17-18 april, 2008. Studiedagar anordnade av Riksföreningen för skolsköterskor.
15 och 16 maj, 2008. Allmänna Barnhusets konferens kring ”Sexuell exploatering av barn och
unga” i Sätra Bruk.
29 maj, 2008. Möte med SSR angående gemensamma aktiviteter kring lagstiftningsfrågor för
skolkuratorer.
Föreningen har under januari 2008 varit behjälplig med information kring skolkuratorns yrkesroll
och arbetsvillkor inför barnprogrammen REA, SVT och Rebellen, SVT Väst.
Styrelsens representation framgår ovan. Om inte, har föreningens ordförande deltagit.
Föreningen är medlem i KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Medlemsvärvning

Under våren genomförde styrelsen en medlemsvärvning. Som bonus vid tecknande av medlemskap
erhölls boken ”Socionomen i skolan” av Yvonne D-Wester.

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

Styrelsen har under året inköpt nya profilprylar att använda inom och utom föreningen. Två datorer har
inköpts att användas av föreningens redaktör och sekreterare.
Föreningen har under året ansökt om medel till verksamheten från tre fonder. Delar av en ansökan
beviljades med 30 000 kronor till bidrag till resor till ett arbetsmöte för styrelsen.

Studieresa

Redaktör Kerstin Cederloo och föreningens journalist Malin Johansson har under verksamhetsåret gjort
en studie- och utbildningsresa till England tillsammans med Skolkuratorns redigerare John Garrett
Short. Detta resulterade bl.a. i flera artiklar i Skolkuratorn.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2007 – 2008

Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt följande områden:
funktionsbeskrivning för skolkuratorer, lagstiftning gällande kuratorer i skolan,
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information/kommunikation och föreningens länsombudsverksamhet. Ovan framgår hur föreningen
arbetat med dessa frågor.
Dessutom kan nämnas att förslag till funktionsbeskrivning för skolkuratorer presenteras på
innevarande årsmöte under namnet yrkesbeskrivning för skolkuratorer.
Arbetet med kartläggning av skolkuratorstjänster i landet och förbättring av hemsidan pågår
kontinuerligt.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Umeå 2008-10-11
Catarina Göransson Malmgren
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