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Verksamhetsberättelse för
Sveriges skolkuratorers Förening
för perioden 2005 - 2006
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:

Lena Fahlbo

Kiruna

Mia Åberg

Göteborg

Susanna Rosén

Ystad

Kerstin Cederloo

Göteborg

Kjerstin Brandt

Kalmar

Sara Ronningstam-Millberg

Segeltorp

Suppleanter:

Ansvarig för kansli och medlemsregistrering:

Susanna Rosén

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

Kerstin Cederloo

Kontaktperson för läns-/regionombud:

Christina Nilsson-Padilla

IT-ansvarig:

Catarina G Malmgren

Revisorer:

Malin Johansson
Inger Svensson

Revisorssuppleanter:

Lena Hjalmarsson
Christina Skoglund

Valberedning:

Monica Hansson Johnsson
Ingegerd Setterby
Anna Stenhag

Styrelsen har under året på grund av ekonomiska skäl endast haft två sammanträden. Arbetsutskottet har
träffats tre gånger. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte genomförts, då den nya styrelsen presenterades.
Den 30 juni hade föreningen 273 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.
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Hemsida www.skolkurator.nu
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
Eskilstuna den 9 oktober 2005. Flera länsträffar har genomförts under året och nio länsombudsberättelser har
lämnats in.

Fortbildning
Fortbildningen genomfördes i Eskilstuna den 10 och 11 oktober under temat "Vissa problem syns inte utanpå" och
handlade om elever i svårigheter.
Björn Kadesjö, barnläkare och med.dr., föreläste under rubriken "Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn
och ungdomar", Eva-Lotta Lind-Jonsson om "Ett praktiskt/pedagogiskt perspektiv på att arbeta med Asperger i
klassrummet" och Pelle Sandstrak, dramatiker, om "Hur man lär sig leva med sin Tourette". Dessutom fick vi ta
del av Södermanlands länsstyrelses arbete kring hedersrelaterat våld. Skolkurator Ellen Karlsson har deltagit i
detta arbete. Berit Esbjörnsson, SSR, redogjorde för en enkät angående skolkuratorers utbildning. Bokbord
från flera organisationer och förlag fanns på plats.
Under utbildningsdagarna gjordes också en uppskattad stadsvandring i Eskilstuna.
Intyg över deltagande i fortbildningsdagarna delades ut av föreningen.
Ca 60 personer deltog i fortbildningsdagarna.

Internationellt skolsocialt arbete
Föreningen ingår i ett internationellt nätverk för skolkuratorer. Flera styrelsemedlemmar har under året haft
tät kontakt med den internationella organisationen för att planera deltagande i den tredje internationella
konferensen i Korea i september 2006.
Styrelsens sekreterare har deltagit i en nationell skolkuratorskonferens i Boston.

Samarbete/samverkan
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 utbildningsfrågor
och auktorisation diskuterades.
Samarbete har även påbörjats med Skolstöd i Stockholm. Yvonne D-Wester deltog i föreningens styrelsemöte i
april och redogjorde för arbetet med kvalitetssäkring av skolkuratorsarbetet i Stockholms kommun.
Samarbete med stiftelsen Allmänna Barnhuset har etablerats.
Samarbete med flera högsklor har initierats, bland annat i Skåne med Socialhögskolan i Helsingborg.
Ordförande och vice ordförande deltog den 28 oktober i ett seminarium "Hållbar utveckling kräver
konflikthantering - skolans möjligheter" anordnat av föreningen Fred i våra händer i samarbete med
Myndigheten för skolutveckling.
Föreningen har ansökt om medlemskap i KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor.

Medlemsvärvning
Flera styrelseledamöter har under året intensifierat arbetet med att värva medlemmar till och sprida
information om föreningen, bland annat i Göteborg och Norrbotten.

Tips till nyanställda
Skrivelsen "Tips till nyanställda" efter en idé av Catarina Dahlén är utlagd på hemsidan. I den rekommenderas
600 elever per heltidstjänst som skolkurator.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2005 – 2006
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Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt följande områden:

Information/kommunikation
Tidningen Skolkuratorn finns nu i sin helhet på hemsidan, tillgänglig för medlemmar. Månadsmailet är förberett
och utgivning kan påbörjas under innevarande verksamhetsår. Hemsidans "Mötesplats" är uppmärksammad på
startsidan men behöver göras mer tillgänglig och utnyttjas mer för att tjäna tänkt syfte. Diskussioner kring
medlemmarnas önskemål om vilka frågor föreningen skall driva har ägt rum i skilda sammanhang. Kartläggningen
behöver dock göras mer metodisk för att slutsatser ska kunna dras. Det nya skollagsförslaget har under året
bevakats genom kontakt med skolenheten på Utbildningsdepartementet.

Länsombud
Målet att alla län ska ha ett länsombud/regionombud har inte uppnåtts. Arbetet med detta bör fortsätta under
kommande verksamhetsår.

Magisterutbildning/Masterutbilding
Föreningen har under året sänt en skrivelse till alla högskolor med socionomutbildning angående den kommande
högre utbildningen i socialt arbete. I skrivelsen ställer föreningen krav på att Masterutbildningen ska innehålla
kurser i skolkurativt arbete.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Jönköping 2006-10-08
Catarina Göransson Malmgren

Christina Nilsson-Padilla

Christel Jonsson

Sara Ronningstam-Millberg

Eva-Mari Thomas

Susanna Rosén

Lena Fahlbo

Mia Åberg

Kerstin Cederloo

Kjerstin Brandt
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