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Verksamhetsberättelse för Sveriges skolkuratorers
Förening
för perioden 2006 - 2007
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:

Susanna Rosén

Ystad

Kerstin Cederloo

Göteborg

Kjerstin Brandt

Kalmar

Sara Ronningstam-Millberg

Segeltorp

Ansvarig för kansli och medlemsregistrering:

Susanna Rosén

Forskning/utbildning:

Kjerstin Brandt

IT-ansvarig:

Catarina Göransson Malmgren

Kontaktperson för läns-/regionombud:

Christina Nilsson-Padilla

Programansvarig:

Sara Ronningstam Millberg

Redaktör för ”Skolkuratorn” och bevakning av
tidskriften ”Från riksdag och departement”:

Kerstin Cederloo

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 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 finns numera
att läsa på föreningens hemsida.

Hemsida www.skolkurator.nu
http://www.skolkurator.nu/old/verksamhetsberattelse_2006_2007.htm

Sida 1 av 3

verksamhetsberattelse_2006_2007

2018-01-15 10(22

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

Läns-/regionombud
Läns-/regionombuden har fått fortlöpande information via e-mail. Den årliga länsombudsträffen hölls i
Jönköping den 8 oktober 2006. Flera länsträffar har genomförts under året och 6 länsombudsberättelser har
lämnats in. En speciell satsning genom en värvningsbroschyr har gjorts för att engagera fler länsombud.

Fortbildning
Fortbildningen genomfördes i Jönköping den 9 och 10 oktober 2006 under temat "Barn och ungdomars psykiska
hälsa och Terapeutiska förhållningssätt: Act i skolan och Mindfulness”.
Ulla Rydå, barn- och ungdomspsykiater med inriktning på förebyggande arbete för barns och ungdomars
psykiska hälsa, föreläste över temat ”Tänk långsiktigt och satsa tidigt”.
Socionomerna Ingela Persson och Anna Roxberg, båda verksamma inom barnpsykiatrin, delade med sig av sina
erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar i problem: ”Rädda barn, lessna barn, bråkiga barn”.
Eftermiddagen ägnades åt workshops av och med skolkuratorer. Följande ämnen fanns att välja på och varje
deltagare kunde välja tre:
Kvalitetssäkring inkl dokumentation, ART (aggression replacement training) i skolan, metoder för social
utveckling inom barnomsorg och skola, utvecklingssamtal, ungdomars syn på begreppet psykisk hälsa och psykisk
ohälsa, DISA – en metod att förebygga nedstämdhet bland tonårstjejer, TREBEN - ett projekt för elever med
särskilda behov, FMS – elevprofil, finsk lagstiftning om kuratorer, Skolkuratorn - en resurs i skolutveckling och
Livskunskap.
Andra dagen ägnades åt nya terapeutiska förhållningssätt. JoAnne Dahl och Fredrik Livheim, psykologer knutna
till Uppsala Universitet föreläste om ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Mindfulness (medveten
närvaro).
Bokbord från flera organisationer och förlag fanns på plats.
Intyg över deltagande i fortbildningsdagarna delades ut av föreningen.
Ca 200 personer deltog i fortbildningsdagarna.

Internationellt skolsocialt arbete
Föreningen ingår i ett internationellt nätverk för skolkuratorer. Flera medlemmar, däribland fem
styrelsemedlemmar, deltog i den tredje internationella konferensen i Korea i september 2006. En
styrelseledamot ingick i den internationella planeringsgruppen inför konferensen.
Styrelsens sekreterare har deltagit i en nationell skolkuratorskonferens i Orlando, USA.
Styrelsens vice ordförande har informerat om sitt mobbningsarbete på en konferens anordnad av Folkhälsan i
Finland.

Samarbete/samverkan/påverkan
Under årsmötet 2006 gjordes ett upprop med följande lydelse: Vi kräver att det i lagstiftningen tydligt
framgår att skolkuratorer ska finnas inom all skolverksamhet.
I november skrevs ett pressmeddelande som skickades bland annat till Sveriges regering, Sveriges riksdags
utbildningsutskott med flera om att föreningen önskar vara remissinstans i frågor som rör
utbildningsverksamheten, elevers hälsa och arbetsmiljö.
Samarbete och informationsutbyte har fortlöpande ägt rum med SSR och SKTF angående bl.a. föreningens
fortbildningsdagar. Berit Esbjörnsson, SSR, deltog i delar av decembersammanträdet i vilket bland annat
socionomauktorisation diskuterades.
Samarbete med flera högskolor har initierats.
Ordförande deltog 25 april i en hearing på Socialstyrelsen om barn i familjer med missbruksproblem.
Ordförande deltog 27 april i möte med Enodo som ger hjälp till mobbades familjer.
http://www.skolkurator.nu/old/verksamhetsberattelse_2006_2007.htm

Sida 2 av 3

verksamhetsberattelse_2006_2007

2018-01-15 10(22

Fem styrelseledamöter deltog den 26 april 2007 i en forskardag kring ”Barn, ungdomar och socialt arbete” på
Stockholms universitet.
Föreningen är medlem i KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2006 – 2007
Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt följande områden:
Funktionsbeskrivning – arbete pågår.
Lagstiftning – ett upprop om krav på lagstiftning gjordes under årsmötet 2006. Uppropet är vidarebefordrat till
skolminister Jan Björklund m.fl.
Information/kommunikation
Ett ständigt arbete pågår med att förbättra våra nätverk och för att uppdatera vårt medlemsregister.
Hemsidan och mail används i allt större utsträckning för att kommunicera med och informera medlemmar och
övriga skolkuratorer.
Ett pressmeddelande har skickats till regering, riksdag m.fl. för att uppmärksamma skolkuratorsföreningen.
Föreningens sekreterare ansvarar för de internationella kontakterna och har bland annat deltagit i
planeringsarbetet inför internationella konferensen i Korea.
Länsombud
Målet, att alla län ska ha ett länsombud/regionombud, har inte uppnåtts trots satsning på bland annat
värvningserbjudande.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Nacka 2007-10-07
Catarina Göransson Malmgren
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