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Inledning
Styrelsen har under året tagit ansvar för såväl smittspridning under pandemin och för
föreningens ekonomi i en tid som hotade att rasera det mesta som vi under lång tid byggt
upp. Vi valde att inte ställa in utan ställa om de kommande skolkuratorsdagarna när många
föreningar ställde in och lade ner. Föreningen har haft 4 sammanträden och ytterligare 6
digitala möten. Utöver årsmötet har även ett föreningsmöte genomförts där den
oförändrade styrelsen konstituerade sig. Verksamhetsårets sista kvartal har fullständigt
dominerats av pandemin och mycket av den planerade verksamheten har antingen ställts in
eller kraftigt reducerats.
Den 30 juni 2019 hade föreningen drygt 450 medlemmar. Vilket gör att antalet medlemmar
minskat något i förhållande till föregående år. Skälet är främst att färre än väntat kunde ta
sig till Karlstad bland annat på grund av kommuners sparbeting. Medlemsavgiften har varit
oförändrad, 300 kronor.
Omvärldsbevakning
Föreningen har även detta år varit verksam i ett stort antal sammanhang för att följa upp
och påverka vad som händer inom skolsocialt arbete och elevhälsa (styrdokument och
forskning).
Föreningen är även med i ett nätverk som omfattar alla världsdelar ”International Network
for School Social Work”.
Vad vi gjort framgår under nedanstående rubriker.

Almedalen 2019
Föreningen bevakade Almedalen 2019 genom att närvara med 5 representanter från
styrelsen. Samverkan med ”Mind Shift” etablerades. Föreningen fortsatte samtalen med
Akademikerförbundet SSR om behovet av legitimering och specialistkompetens. Dessutom
nätverkade föreningen med lärosätena i frågor som rör legitimation och specialisering.

Skolkuratorsdagarna 2019
Skolkuratorsdagarna genomfördes i Karlstad den 7 - 8 oktober med temat ”Utanförskap
bland barn och unga – Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och
i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism”. Årets konferens rönte även i år mycket
stor uppmärksamhet och uppskattning men svårigheterna att nå Karlstad med allmänna
kommunikationsmedel gjorde att deltagarantalet inte motsvarade intresset.
Ca 400 skolkuratorer från landets alla hörn bidrog med en fantastisk stämning till några
givande dagar. På söndagen kunde deltagarna ta del av Lars Lerins konstverk. Under kvällens
middag gavs möjlighet till nätverkande under trivsamma former.

På konferensen medverkade;
Martin Forster, ”Vilka riskfaktorer bidrar till att unga hamnar i utanförskap och varför klarar
sig vissa trots risker?”
Christer Mattson, ”Att bli den hatfulle andra – om konfrontation och empatisk nyfikenhet i
arbetet med barn och ungdomar.”
Göran Törnqvist, ”Teamarbete runt elevhälsan där kurator är en nyckelperson.
Förebyggande och främjande arbete kring värdegrund, psykisk ohälsa samt trygghet och
studiero.” Madelene Goldman ställde in på mycket kort varsel.
Josefin Johansson, ”Hur är arbetssituationen för en skolkurator?”
Anna Carlstedt, ”Det svenska receptet mot utanförskap.”
Josefin Granstrand och Don-Pauli Wigardt, ”Värdemässig grund och bred samverkan i det
våldsförebyggande arbetet i Botkyrka.”
Linda Löfgren, ”Att inte säga för mycket kan vara att säga för lite!”
Alexandra Pascalido,
Hemsida och Facebook
Föreningens hemsida www.skolkurator.nu och Facebooksida www.sverigesskolkuratorer.se.
har som syfte att vitalisera och öppna upp föreningens kommunikation. Här möjliggörs
dialog och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges skolkuratorer. Brevlådan på hemsidan fyller en
stor och viktig funktion. I snitt får föreningen ca 20 e-mail i veckan med olika medlemsfrågor.
Antalet följare ökar stadigt på föreningens Facebooksida och är idag närmare 2000. Det är
spännande att se den stora bredden på medlemmar i gruppen och inse hur långt vi når.
Föreningen får kontinuerlig feedback på olika inlägg.
Det krävs inget medlemskap i föreningen för att ta del av materialet på Facebooksidan.

Samarbete / medverkan / samverkan / påverkan och remisser
Under verksamhetsåret (juli 2019 - juni 2020) 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. Ett arbete som sträcker sig över flera år.
Medverkat i Referensgrupp till utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven.
Utbildningsdepartementet: U 2017:07. Även detta arbete fortgår. Sedan mars i digital form
varje månad.

-

Augusti:
Styrelsen representerades på de finska skolkuratorsdagarna i Åbo. Ett smörgåsbord av
aktuell forskning presenterades gällande allt från metoder till bemötande.
September:
Medverkan i en film om sexuella trakasserier av gymnasieelever.
Oktober:
Radiointervju P4 Värmland.
Intervju i lokaltidningarna Värmland.
Medverkat i ”Kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande”. Ett arbete
för Socialstyrelsen under perioden oktober till mars.
November:
Medverkan på Socionomdagarna tillsammans med forskaren Åsa Backlund.
Tillsammans med SSR uppvaktade FSSOC, Förbundet Sveriges Socionomutbildningar,
om behovet av specialistutbildningar i skolsocialt arbete.
Gemensamt styrelsemöte för samtliga av elevhälsans lagstadgade
professionsföreningar. Ett historiskt första möte.
December:
Februari:
Medverkan i artikel om religiösa friskolor i tidningen ”Socionomen”.
Mars:
Medverkan i URs TV-satsning ”Skolahemma”.
Radiointervju om Coronaoro.
Debattartikel i ”Skolvärlden”, ”Vi måste lyfta elevhälsan när skolan flyttar hem.
Medverkan i Teamsmöte med SKR ”Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid” varje
vecka under perioden mars – juni. Därefter något glesare.
Framställt behov av gemensam mall för skolsocialutredning till
Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen och Skolverket.
April:
Medverkat i Socialstyrelsens arbete kring behov av att få en omvärldsbild över frågor
och aktuella områden som vår profession uppmärksammar.
Lyft elevhälsoaspekter till Ifous elevenkäter om pandemins effekter.
Maj:
Medverkan i tidskriften ”Elevhälsa”.
Juni:
Årets Järvavecka ställdes in på grund av Corona.

Utveckling av administrationen för medlemsregister och ekonomifunktion
Inför Skolkuratorsdagarna i Karlstad valde föreningen att fortsätta att anlita en PCO
(eventbolag) som i samarbete med styrelsen organiserade och administrerade konferensen.
Ett samarbete som vi valt att utveckla inför framtiden.

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens arbete
under det gångna verksamhetsåret.
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