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Styrelsen har under året haft 5 sammanträden och ytterligare 3 Skype-möten. Utöver årsmötet
har ett föreningsmöte genomförts där den nya styrelsen presenterades och konstituerade sig.

Den 30 juni 2018 hade föreningen drygt 500 medlemmar. Medlemsavgiften har varit
oförändrad, 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 2018
Föreningen bevakade Almedalen 2018 genom att närvara med representanter från styrelsen.
Det arrangerades en nätverksträff för skolkuratorer i Almedalen. Föreningen fördjupade sin
samverkan med Akademikerförbundet SSR. Dessutom nätverkade föreningen med lärosätena
i frågor som rör legitimation och specialisering.
Föreningen medverkade också i panelen på ett seminarium där politiker och professionen fick
svara på hur de kan möta de ”Ungas beställning till samhället 2.0”.

Skolkuratorsdagarna 2018
Skolkuratorsdagarna genomfördes i Gävle den 8 - 9 oktober med temat ”Hur skolkuratorn kan
bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga – Det professionella samtalets betydelse
samt elevens möjlighet att påverka”. Årets konferens rönte stor uppskattning men lokalernas
beskaffenhet gjorde att deltagarantalet begränsades och för första gången i föreningens
historia var vi tvungna att säga nej till deltagare. Mer än 400 skolkuratorer från landets alla
hörn bidrog med en fantastisk stämning till några givande dagar. Redan på söndagen kunde
deltagarna ta del av en guidad tur på fängelsemuseet eller länsmuseet Gävleborg. På kvällen
anordnades en synnerligen välbesökt nätverks och mingelbuffé.
På konferensen medverkade;
Petter Iwarsson, ”Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling”.
Elisabeht Dahlin, ”Utanförskap, våld och kärlek till orten”.
Lina Hultqvist, ”En välmående ungdomsgeneration – hur ökar vi ungas psykiska hälsa?”
Maria Kjellgren och Per Jansson, ”Vikten av att forska om det skolkurativa arbetet”.
Staffan Olsson, ”Integritet – några nyanser av juridik och etik. Om lagstiftning och
förhållningssätt i mötet med elever, föräldrar, kollegor och utomstående”.
Leone Milton, ”Ta makten – för att det funkar”.
Andreas Jonsson, ”Vad händer när bollen inte är rund?”
Hemsida och Facebook
Föreningens hemsida www.skolkurator.nu har som syfte att vitalisera och öppna upp
föreningens kommunikation. Det är inte helt enkelt att avgöra i hur grad målsättningen har
nåtts. Dock har antalet följare stadigt ökat till över 1000 följare och föreningen får
kontinuerlig feedback på olika inlägg. Blogginläggen ”Ordförande har ordet” har fortsatt att

beröra 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 2018-juni 2019) har föreningen funnits med i följande referensoch arbetsgrupper:
Medverkat vid fyra tillfällen vid Regeringskansliet som en del av referensgruppen till
Utbildningsdepartementet: U 2016:0237 om att förbättra det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet kring elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål.
Medverkat i Referensgrupp till utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven.
Utbildningsdepartementet: U 2017:07.

-

-

September:
Ledningskonferens för elevhälsan.
Nordiskt skolkuratorsmöte i Stockholm. Representanter för styrelsen samt från
Danmark, Norge och Finland.
Debattartikel med SSR i Dagens samhälle – ”Var är elevhälsan i skoldebatten?”
Oktober:
Medverkan i P1 morgon om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan.
Radiointervju P4 Gävleborg om skolkuratorns möjlighet att stärka elevernas psykiska
hälsa.
Uppföljningssamtal om Mee Too i skolan på Utbildningsdepartementet.
November:
Samtal med den ideella föreningen Tilia kring psykisk ohälsa i skolan.
Panelsamtal om den av Psifos framtagna kvalitetsmodellen för Skolpsykologernas
arbete.
Artikel i psykologtidningen om arbetssätt och kvalitetssäkring.
December:
Intervju i Dagens Arena.
Februari:
Deltagande i Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete.
Mars:
Heldagsworkshop på Utbildningsdepartementet: sekretariatet för analys och
internationell verksamhet om utvärdering av 2011 års rekommendationer på EU-nivå
om policys för att reducera avhopp från grund- och gymnasieskolan.
Maj:
Samtal med stiftelsen Allmänna Barnahuset.
Artikel i Skolsköterskornas tidning Skolhälsan - ”Skolkuratorn, en komplex roll”
Juni:

-

Konferens: ”Young peoples mental helth – a global challenge” i Karlstad.
Under Järvaveckan deltog Sveriges Skolkuratorers Förening på seminarier och samtal.

Internationellt skolsocialt arbete
Föreningen är med i ett nätverk som omfattar alla världsdelar ”International Network for
School Social Work”.
I september anordnades det första mötet mellan representanter för skolkuratorer i samtliga
nordiska länder i Stockholm.
Utveckling av administrationen för medlemsregister och ekonomifunktion
Föreningens fortsatta växande administrationsbörda kring konferenserna och erfarenheter från
tidigare svårigheter med upphandling gjorde att vi under verksamhetsåret valde att anlita en
PCO (eventbolag) som i samarbete med styrelsen och värdgruppen i Gävle organiserade och
administrerade konferensen. Erfarenheterna av detta upplägg var blandade och styrelsen har
valt att fortsätta upplägget men i annan regi.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete
under det gångna verksamhetsåret.
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