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Verksamhetsberättelse för Sveriges skolkuratorers
Förening för perioden 2004 - 2005
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Catarina Göransson Malmgren

Åstorp

Vice orförande:

Christina Nilsson Padilla

Rättvik

Kassör:

Christel Jonsson

Boden

Sekreterare:

Eva-Mari Thomas

Vällingby

Övriga ledamöter:

Lena Fahlbo

Kiruna

Anna Stenhag

Norrtälje

Mia Åberg

Göteborg

Sara Ronningstam-Millberg

Segeltorp

Susanna Rosén

Ystad

Kerstin Cederloo

Göteborg

Suppleanter:

Ansvarig för kansli och medlemsregistrering:

Susanna Rosén

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

Anna Stenhag

Kontaktperson för läns/regionombud:

Christina Nisson-Padilla

IT-ansvarig:

Catarina Göransson Malmgren

Revisorer:

Malin Johansson, Skövde
Inger Svensson, Skara

Revisorssuppleanter:

Lena Hjalmarsson, Skara
Christina Skoglund

Valberedning:

Monica Hansson Johnsson,
Norrköping
Ingegerd Setterby, Kalmar

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Arbetsutskottet har träffats en gång. 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.
Föreningens tidskrift ”Skolkuratorn” har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret. Under
fortbildningsdagarna i Kungälv gjordes en utvärdering av tidningens innehåll.
Föreningen har en hemsida med adress: www.skolkurator.nu.
Läns/regionombuden har fått fortlöpande information via e-mail. Den årliga träffen hölls i Kungälv den 10
oktober 2004. Länskuratorsdagar har genomförts i flera områden under året och länsombudsberättelser har
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inkommit från följande län/regioner: Blekinge, Dalarna, Göteborg, Gävleborg, Skaraborg, Södermanland, Södra
Stockholm, Värmland, och Östergötland.
Jönköpings skolkuratorer har fått ett bidrag på 1000 kr för att anordna länsträff med föreläsare Samuel West
från KBT Centrum i Skåne.
Fortbildningen genomfördes i Kungälv den 11 och 12 oktober under temat "Kognitivt förhållningssätt i skolan".
Föreläsare var Ingrid Bjärstedt, socionom, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Dessutom
föreläste Marianne Ahlbäck och Maria White, kuratorer fån Kungälv, om nätverksarbete i skolan under rubriken
”Hur gör man?...” Under utbildningsdagarna gjordes också ett studiebesök på Mimers Hus i vilket nya
gymnasieskolan ligger. Intyg över deltagande i fortbildningsdagarna kunde erhållas.
Föreningen ingår i det internationella nätverk för skolkuratorer som Marion Huxtable, Olympia, Washington
håller i. Styrelsemedlemmar har under året haft kontakt med studenter från Japan och Korea och med kolleger
från flera länder, bl.a. Finland, Tyskland, England, Mongoliet, Sri Lanka, USA, Nya Zeeland och Korea.
Styrelsen inbjöds till USA:s 8:e nationella skolkuratorskonferens i Chicago i april 2004 och representerades där
av en styrelseledamot.
En ledamot har deltagit i skolsköterskornas årsmöte i Luleå i april 2005.
Samarbete och informationsutbyte har ägt rum med SSR och SKTF angående bl.a. föreningens
fortbildningsdagar, socionomauktorisation och magisterutbildning. Liksom tidigare år har Titti Fränkel från SSR
deltagit i ett av styrelsens sammanträden. Föreningen har bidragit SSR med synpunkter vid utformandet av en
enkät angående skolkuratorers utbildning.
Föreningen har besvarat en remiss: Skolans ansvar för kränkningar av elever (SOU 2004:50).
Föreningen har utarbetat en manual för fortbildningsdagarnas värdgrupp.
Föreningen har utarbetat en policy angående beviljande av bidrag till länsträffar.
Föreningen har haft kontakt med Umeå Universitet angående magisterutbildning för skolkuratorer.

Utvärdering av verksamhetsplanen 2004 – 2005
Under verksamhetsåret har särskild uppmärksamhet ägnats åt följande områden:
Magisterutbildning
Styrelsen har framfört önskemål om magisterutbildning i skolkurativt arbete till Umeå universitet samt
diskuterat frågan med Stockholm Universitet. Frågan har också diskuterats med Titti Fränkel, SSR. Eftersom
Sverige numera arbetar efter Bolognaöverenskommelsen och denna utesluter en magisterutbildning i
skolkurativt arbete har vår målsättning förändrats till följande: att ett visst antal poäng för skolkurativt
arbete skall finnas med i den nya europeiska magisterutbildningen i socialt arbete.
Hemsidan
Hemsidan har byggts om och förändrats. Den omfattar nu fler rubriker och mer information. Dessutom finns
“Mötesplatsen” där du kan möta kollegor genom att ställa och svara på frågor, diskutera, informera etc.
Information/kommunikation
Styrelsen har i allt större utsträckning använt e-mail och föreningens hemsida i sin information till och
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kommunikation med medlemmarna.
Aktuell forskning
Styrelsen har en ledamot utsedd för att följa aktuell forskning. Vid ett styrelsemöte deltog Åsa Sjöberg,
doktorand vid socialhögskolan i Stockholm, och berättade om sitt pågående arbete med sin avhandling: ”Vad, hur
och med vilka medel?” Detta refererades i Skolkuratorn. Förberedelser pågår för att lägga ut information om
forskning på hemsidan
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete under det
gångna verksamhetsåret.
Eskilstuna 2005-10-10
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