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Ytterligare ansvarsområden inom styrelsen:
Konferensplanering och konferensprogram: Ulla-Maija Kristing Madison, Maria Malmgren,
Maria Bergstrand, Hanna de Vrij, Ulrika Arvidsson, Bodil Westergren, Henrik Albertsson
Medlemsregister: Joakim Freij
Omvärldsbevakning: Malin Johansson
Pressansvarig: Malin Johansson
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Almedalen: Ulla-Maija Kristing Madison, Malin Johansson
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Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. Utöver årsmötet har ett föreningsmöte
genomförts där den nya styrelsen presenterades och konstituerade sig.
Den 30 juni 2018 hade föreningen drygt 600 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 300
kronor.

Omvärldsbevakning
Föreningen är verksam i ett flertal sammanhang för att följa upp och påverka vad som händer
inom skolsocialt arbete och elevhälsa (styrdokument och forskning). Vad vi gjort framgår
under nedanstående rubriker.
Almedalen 2017
Föreningen bevakade Almedalen 2017 genom att närvara med representanter från styrelsen.
Det arrangerades en nätverksträff för skolkuratorer i Almedalen. Föreningen fördjupade sitt
samarbete med Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund. Dessutom
nätverkade föreningen i frågor som rör samverkan med olika aktörer i skolan och deltog i det
allmänna kunskapsutbytet som veckan innebär.

Skolkuratorsdagarna 2017
Skolkuratorsdagarna genomfördes i Linköping den 9-10 oktober med temat ”Från psykisk
ohälsa till hälsa - Skolkuratorn framhåller det salutogena perspektivet”. Åres konferens slog
återigen rekord i antal deltagare. Mer än 500 skolkuratorer från landets alla hörn bidrog med
en fantastisk stämning till några givande dagar. Redan på söndagen kunde deltagarna ta del av
filmen ”Flickan, mamman och demonerna” med efterföljande samtal.
På konferensen medverkade;
Kjell Nordén och Dan Rosenqvist, ”Våld i nära relationer och barn som upplever våld”.
Anna Petersson, ”Vad är barnahus och hur kan man samarbeta kring barn som misstänks ha
blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp”.
Magnus Jägerskog, ”Den psykiska ohälsan ökar. Det är dags att bryta trenden!”
Naira Topooco, ”Projekt UNG - nätbaserad terapi”.
Anna Nygren, ”Livsstil, hjärna och inlärning”.
Teresa Fernández Long, ”En utbildning för alla elever”.
Björn Johansson, ”Att arbeta med relationer för att bryta destruktiva mönster präglat av
mobbning och kränkningar i skolan”.
Pamela von Sabljar, ”Det du borde ha fått lära dig i skolan”.
Hemsida och Facebook
I januari 2018 fick föreningens hemsida med adress: www.skolkurator.nu en ny layout och
nya funktioner. Syftet var att vitalisera och öppna upp föreningens kommunikation.
Blogginläggen ”Ordförande har ordet” har under året berört personliga reflektioner,
omvärldsanalyser och vad som händer inom skolsocialt arbete och elevhälsa.
Tillsammans med Facebooksidan: www.sverigesskolkuratorer.se möjliggörs dialog och
erfarenhetsutbyte mellan Sveriges skolkuratorer. Det krävs inget medlemskap i föreningen för
att ta del av materialet på Facebooksidan.

Samarbete / samverkan / påverkan och remisser
Under verksamhetsåret (juli 2017-juni 2018) har föreningen funnits med i följande referensoch arbetsgrupper:
-

-

Augusti:
Artikel i Svenska Dagbladet ”elevhälsan brister i var tredje svensk grundskola”.
September:
Artikel i Framtidens karriär-socionom ”Skolkuratorns roll är att stötta, förebygga och
utbilda”.
Mucf, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor inbjöd till expertmöte
angående unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjöd in till uppföljande möte om Metodstöd
för elevhälsan.
Oktober:
Kontakt med nationell samordnare för ungdomsvården på regeringskansliet.
Remissvar ”Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning”. SOU 2017:44.
Hearing, information och kommunikation angående legitimation för skolkuratorer.
Blogginlägg på Samordnare för psykisk hälsas hemsida.
Fokusgrupp gällande stöd om Endometrios.
Seminarium om eventuellt samarbete med SSR.
November:
Socialstyrelsen, samtal kring riktlinjer om Endometrios.
Socialstyrelsen, samtal kring nya riktlinjer om kvinnlig könsstympning.
Artikel i Lärarnas tidning ”Fler kuratorer krävs om hälsan och måluppfyllelsen ska
öka”.
Utbildningsdepartementet, presentation och diskussion gällande ”Mee Too” –
uppropet.
December:
Remissvar ”Ökad möjlighet till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett
estetiskt ämne i alla nationella program”. SOU 2016: 77
Intervju i Radio Gotland om Mee Too i skolan.
Januari:
Elevhälsokonerens om elevhälsa i syfte att stödja eleverna att nå utbildningens mål.
Föreläsning för Danmarks skolkuratorsförenings styrelse och medlemmar kring
skolkuratorns roll i Sverige samt samtal om ett framtida samarbete styrelserna
emellan.
April:
Workshop, Skolinspektionens rapport om sex och samlevnad.
Radiointervju i P1 morgon med anledning av Folkhälsomyndightens rapport om
ökande psykisk ohälsa bland barn och unga.
Maj:
Rundabordssamtal, Skolverket: Skolan - våldsbejakande extremism.
Samverkansmöte med Svenska Skolläkarföreningen.

Internationellt skolsocialt arbete
Föreningen är med i ett nätverk som omfattar alla världsdelar ”International Network for
School Social Work”. Under våren initierades arbetet med att anordna det första mötet mellan
representanter för skolkuratorer i samtliga nordiska länder.
Medlemstidningen
Föreningstidningen ”Skolkuratorn” är förnärvarande vilande bland annat av miljöhänsyn.
Styrelsen arbetar med att skifta fokus från papperstidning till en levande blogg.
Utveckling av administrationen för medlemsregister och ekonomifunktion
Föreningens växande medlemsantal med påföljande växande administration ledde föregående
verksamhetsår till att föreningen upphandlade ett avtal om att köpa tjänster för hantering av
medlemsregister och konferensanmälan, samt ekonomifunktion. Detta har inte varit
okomplicerat.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete
under det gångna verksamhetsåret.
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