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Anmäl dig tidigt 

– läs om våra rabatter  

på baksidan!

ELEVHÄLSA
– systematiskt arbete där elevhälsan samverkar 
och är en integrerad del av skolan

UR INNEHÅLLET

• Hur du arbetar mer systematiskt med elevhälsa och  
förenar de olika yrkeskulturerna in i arbetet för att 
främja elevernas lärande, utveckling och hälsa

• Så skapar du en framgångsrik samverkan elevhälso-
teamet emellan och gör elevhälsoarbetet till en naturlig 
del av skolan och skolutvecklingen

• Att lära eleverna, genom undervisning i klasserna, hantera 
aktuella påfrestningar så som psykisk ohälsa och  
tillsammans arbeta förebyggande och hälsofrämjande

• Så skapar du en pedagogisk miljö präglad av lugn och 
positiva förväntningar i syfte att minska stress och  
problemskapande beteenden

• Hur du når ut till alla elever för effektivare elevhälso-
arbete och skapar goda relationer med eleven och 
föräldrarna

HEMMASITTARE 
– arbeta förebyggande och öka lusten och  
motivationen till lärande

UR INNEHÅLLET

• Den senaste forskningen om hemmasittande elever

• Vad säger lagen om vem som bär ansvaret och vilka  
befogenheter du har i arbetet med hemmasittare  
– hur sker samverkan i praktiken?

• Så hittar du tecken och arbetar förebyggande redan i 
tidig ålder

• Ta del av hur du arbetar i praktiken med att få tillbaka 
hemmasittare till skolan igen och främjar deras  
motivation och lust till lärande 

• Hur du arbetar mer systematiskt och förenar de olika 
yrkeskulturerna in i arbetet för att främja elevernas 
lärande, utveckling och hälsa
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Den förebyggande och hälsofrämjande 
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MÅNDAG 18 APRIL 2016

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över ordet till moderatorn

Helena Ekholm
Skolkurator
Stockholm Stad

Helena Ekholm arbetar som centralt placerad skolkurator vid 
Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad på en enhet som heter 
Skolstöd. Hon omvärldsbevakar, utbildar, handleder och arbetar 
med kvalitetsutveckling för skolkuratorer. Helena sitter också med i 
styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening, som är en nationell, 
ideell förening som bevakar professionsfrågor. Hon har arbetat som 
skolkurator i Stockholm i cirka 25 år på olika skolor i olika skolformer 
och med elever i alla åldrar. Hon har även arbetat vid skolor med 
kulturell mångfald, vilket bidragit till stort engagemang och erfarenhet i 
dessa hänseenden. 

EXPERTANFÖRANDE
09:10  Konstruktivt samarbete mellan kommun och 
landsting och att satsa på förebyggande arbete
• Hur mår barn och ungdomar idag? 
• Framgångsrika metoder för att arbeta förbyggande – ta del av 

praktiska erfarenheter från Solna stad och Sundbyberg kommun
• Hur skapa en god pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva 

förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande 
beteende?

Jan-Olof Bodén
Enhetschef, leg. psykolog
BUP Solna

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och 
ungdomspsykiatriska organisationer som under ett år möter ungefär 
22 000 barn och unga och deras familjer. Mottagningen i Solna har  
ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Solna och 
Sundbyberg. Under detta anförande kommer Jan-Olof att prata om 
BUPs arbete och om samarbetet med Solna och Sundbybergs kommun.  

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
10:30 Hur du bedriver elevhälsoarbetet systematiskt 
och skapar en tvärprofessionell samverkan som gynnar 
elevhälsoarbetet
• Så förenar du de olika yrkeskulturerna och synsätten som det för 

med sig in i arbetet för att främja elevernas lärande, utveckling 
och hälsa

• Så skapar du en tvärprofessionell samverkan och arbetssätt 

Mattias Blomgren
Enhetschef
Järfälla kommun

Järfälla Barn- och elevhälsa är en central organisation bestående  
av olika funktioner som tillsammans bidrar med medicinska, psyko-
sociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Syftet är att  
tillsammans med skolornas övriga arbete möjliggöra för att eleverna 
ska nå skolans mål. Under detta anförande delar Mattias med sig 
om sina tankar kring systematiskt elevhälsoarbete och hur de i 
Järfälla arbetar för ökad samverkan och samsyn. 

PRAKTIKFALL
11:20 Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande  
för att stödja elevernas lärande – strategier och  
systematiska utvecklingsarbeten
• Så organiserar vi elevhälsoarbetet - strategi för planering,  

genomförande, uppföljning och analys
• Att ändra fokus från åtgärdande till förebyggande och hälso-

främjande elevhälsoarbete
• Hur elevhälsan bidrar till en trygg skolmiljö som gynnar alla 

elevers lärande, utveckling och hälsa
• Rutiner för att identifiera problem samt stödja eleven i ett tidigt 

skede

Pernilla Forzelius   Anna Hjärpe
Specialpedagog   Rektor
Karlstad kommun    Karlstad kommun 

Karlstads elevhälsoarbete handlar mycket om att främja hälsa och  
förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i 
skolan. Exempel på förebyggande arbete som de gör är arbetat mot 
droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i skolornas 
arbete mot kränkande behandling. Under detta anförande kommer  
de att berätta om hur de arbetar hälsofrämjande och förebyggande, 
deras rutiner och arbetssätt samt hur de organiserat till elevhälsoarbete

12:10 Lunch

PRAKTIKFALL
13:10 Framgångsrik samverkan som leder till att  
eleverna når kunskapsmålen och elevhälsoarbetet blir 
en naturlig del av skolan och skolutvecklingen
• Så kan elevhälsoarbetet bli en naturlig del i skolan och lärandet
• Hur du bygger upp en organisationsstruktur för en fungerande 

samverkan
• Hur du skapar en framgångsrik intern kommunikation mellan 

elevhälsoteamet och resten av lärarkåren för effektivare och  
smidigare ärendehantering 

• Så kan era EHT-möten bli mer effektiva och strukturerade 

Anneli Karlsson
Kurator
Eskilstuna kommun 
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På Gökstensskolan i Torshälla, Eskilstuna kommun, finns tillgång till 
skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare 
som alla ingår i det arbetslag som utgör elevhälsan. Under detta anfö-
rande kommer Anneli berätta mer om hur Gökstensskolans elevhälsa 
arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas 
lärande. Vidare också informera om elevhälsan som funktion och hur 
elevhälsan blir en naturlig del av skolan.

14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:30 Att skapa goda relationer och nå ut till en stor 
grupp för att förebygga ohälsa
• Samverkan och skapa förtroende mellan eleven, läraren,  

föräldrarna och elevhälsoteamet för att i ett tidigt stadium  
förebygga ohälsa

• Hur du når ut till alla elever för effektivare elevhälsoarbete och ett 
mer hälsofrämjande och förebyggande arbete

• Så informerar du eleverna hur och på vilket sätt de själva kan 
använda sig av elevhälsan som en specifik resurs inom skolan

• Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom undervis-
ning hur eleverna kan hantera aktuella påfrestningar, psykisk 
hälsa och psykisk ohälsa

Malin Larsson   Miriam Fohlin 
Psykolog    Psykolog
Norrköpings kommun  Norrköpings kommun  

Miriam och Malin är psykologer vid Ungdomshälsan i kommunen. 
Sedan hösten har de arbetat med att göra verklighet av den  
handlingsplan för suicidprevention, som utbildningskontoret  
presenterade i höstas. Norrköpings kommun arbetar med projektet 
”Våga fråga!” där de möter unga med psykisk ohälsa. Förhopp-
ningen är att ett gediget förebyggande arbete ska minska antalet 
självmord bland unga i Norrköping på sikt, samt minska den  
psykiska ohälsan generellt. Dessutom kan arbetet påverka skol-
resultaten på ett positivt sätt och stärka ungdomarnas förmåga att 
etablera relationer och god hälsa i vuxen ålder. Detta kommer de att 
berätta mer om under anförandet. 

EXPERTANFÖRANDE
15:20 Framgångsrika strategier för att öka elevens 
självkänsla och minska risken för psykisk ohälsa 
• Vad säger den senaste forskningen och så kan du arbeta rent 

praktiskt utifrån resultaten
• Användbara verktyg och strategier för att stärka ungdomars 

självkänsla och självbild
• Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i praktiken 

gällande psykisk ohälsa

Cajsa Tengblad
Hälsopedagog, författare och yrkesföreläsare
Cajsa Tengblad Education AB 

Under de senaste 20 åren har Cajsa arbetat med ungdomar. Cajsa 
har skrivit tre böcker om att uppnå en bättre självkänsla och är pris-
belönt för sitt arbete med att lyfta fram frågor om psykisk ohälsa. 
Under detta anförande kommer hon att berätta om Strategier för 
livet, hur du kan stärka elevers självbild och öka motivationen. 

16:10 Konferensen sammanfattas

16:20 Konferensen avslutas
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TISDAG 19 APRIL 2016

09:00 Registrering och morgonkaffe

09:30 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över ordet till moderatorn

Helena Ekholm
Skolkurator
Stockholm Stad

Helena Ekholm arbetar som centralt placerad skolkurator vid 
Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad på en enhet som heter 
Skolstöd. Hon omvärldsbevakar, utbildar, handleder och arbetar 
med kvalitetsutveckling för skolkuratorer. Helena sitter också med i 
styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening, som är en nationell, 
ideell förening som bevakar professionsfrågor. Hon har arbetat som 
skolkurator i Stockholm i cirka 25 år på olika skolor i olika skolformer 
och med elever i alla åldrar. Hon har även arbetat vid skolor med 
kulturell mångfald, vilket bidragit till stort engagemang och erfarenhet 
i dessa hänseenden. 

EXPERTANFÖRANDE
09:40 Ta del av de juridiska regelverken kring frånvaro 
och skolplikt och hur du arbetar i praktiken 
• Vem är det som bär ansvaret för hemmasittaren? 
• Vad säger lagen om skolplikt och rätt till utbildning för elever med 

hög frånvaro? 
• Vilka befogenheter har 
 - Skolan
 - Elevhälsoteamet
 - Socialtjänsten 
 - Föräldrarna
• Praktiska exempel - tips och råd från tidigare fall

Mikael Hellstadius
Skoljurist
Hellstadius Utbildning och Rådgivning AB  

Mikael är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbild-
ningsdepartementet i tio år samt tidigare som undervisningsråd på 
Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i 
ett stort antal olika utredningar på skolans område samt deltagit i  
arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området 
under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram 
den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt 
utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildning-
arna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Under detta 
anförande kommer han att berätta om vad lagen säger om vem 
som bär ansvaret för en hemmasittande elev. 

HEMMASITTARE 
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10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL 
11:10 Att hitta tecken tidigt och arbeta förebyggande 
redan i tidig ålder
• Så upptäcker du elever i riskzonen i ett tidigt skede – frånvaro 

kan börja redan i förskolan!
• Så arbetar du förebyggande och agerar proaktivt – ta del av 

framgångsrika strategier 
• Framgångsrik samverkan med föräldrarna för att förhindra ohälsa 

och hemmasittande

Astrid Kratz Karl- Erik Roos Måns Boström
Rektor Specialpedagog Specialpedagog
Ess gymnasiet ESS gymnasiet  ESS gymnasiet

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn 
och elever ska rikta sig till alla och genomföras utan att det föranleds 
av något särskilt problem. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med värde-
grundsfrågor och likabehandlingsarbete tillsammans med elever, för-
äldrar och lärare. Hör hur de lyckas hitta eleverna som är i riskzonen i 
ett tidigt skede och arbetar hälsofrämjande och förebyggande. 

12:00 Lunch

EXPERTANFÖRANDE
13:00 Att arbeta med hemmasittare genom Nytorps-
modellen – evidensbaserad arbetsmetod för att få 
tillbaka eleven till skolan
• Vanliga orsaker och problem till att eleven blir en hemmasittare
• Vad säger den senaste forskningen om hemmasittare?
• Vilka elever är i riskzonen, går det att avgöra på ett snabbt sätt? 
• Tvärprofessionell samverkan mellan det psykosociala och det 

pedagogiska för effektivt arbete med hemmasittare
• Ta del av praktiska exempel från Salems kommun

Anna Borg
Skolsamordnare
Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorders (KIND)  

Karolinska institutet har arbetat med hemmasittare i Salems kommun 
under åren 2009-2014 med mycket goda resultat via en arbetsmetod 
som heter ”Nytorpsmodellen”, en modell som nu även tillhör de  
evidensbaserade arbetsmetoder som de har i sitt skolprojekt på 
KIND. Just nu håller de på att sammanföra data för åren i Salem och 
ska publicera en vetenskaplig artikel på detta. De kommer under 
detta anförande att berätta om detta praktiknära arbete som idag är 
en av deras evidensbaserade arbetsmetoder. Ta del av utvärderingar, 
data och framgångsfaktorer för arbetet med hemmasittare. Flertalet 
som går i linje med den forskning som i dagsläget finns kring detta.

14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande 

PRAKTIKFALL
14:30 Hur du främjar elevernas motivation och lust till 
lärande igen 
• Så får du tillbaka eleverna till skolan
• Så skapar du en framgångsrik plan för återgången till skolan 
• Hur du skapar en god samverkan med föräldrar, elev, socialtjänst 

och skola för att få tillbaka eleven till skolan
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Susanne Axelsson  Sarianna Suomi
Enhetschef centrala   Socionom och behandlare
barn-och elevhälsan  i HSP
Ludvika kommun    Ludvika kommun

Elevhälsan tar vid efter barnavårdscentralen. De arbetar främst 
preventivt vilket innebär att förhindra och upptäcka tidigt elever i 
riskzon. Elevhälsan i Ludvika kommun arbetar även med att lindra 
fysisk, psykisk och social ohälsa. Under detta anförande kommer 
Susanne och Sarianna att berätta om hur de arbetar med att öka 
elevens motivation till lärande och får tillbaka dem till skolan. 

PRAKTIKFALL
15:20 Sommarkollo4me – ett kollo för ungdomar med 
långvarig skolfrånvaro
• Vårt kollo vill vara motvikt och alternativ till den isolering och det 

utanförskap som skolfrånvaron kan föra med sig i ungdomens 
liv – ta del av våra tankar och erfarenheter

• Så får ungdomarna uppleva trygghet, gemenskap och en sam-
hörighet som väcker lusten till att skapa sig det liv man drömmer 
om att leva

• Dialog med två före detta hemmasittare – ta del av deras berät-
telse och hur de kom tillbaka till skolan

Matthias Rowe
Skolkurator 
Sommarkollo4me

Sommarkollo4me arrangerar kollo för ungdomar med långvarig 
skolfrånvaro. Syftet med kollot är att erbjuda dessa ungdomar en 
plats som präglas av acceptans, gemenskap, tillit och trygghet. För 
att återväcka ungdomarnas livs- och även skollust behöver de att 
få uppleva att kunna vara den man är. Många av dessa ungdomar 
har under alla år upplevt att de inte passade in. På kollot får alla sin 
plats. De kommer dela med sig av sina erfarenheter av 4 års kollo-
verksamhet och ta an frågan vad dagens skola kan lära sig av just 
ett kollo. Under anförandet kommer även några ungdomar berätta 
om sin skolfrånvaro och sin syn på motivation och trygghet. 

16:10 Konferensen sammanfattas 

16:20 Konferensen avslutas 



Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.  
Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi 
kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga  
arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån  
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för  
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.  
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,  
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Goda skäl att deltaga på konferenserna
• Ta del av hur du kan arbeta mer systematiskt med elevhälsan och sammanföra de olika yrkesgrupperna  
 och skapa samsyn för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa 

• Inspireras av hur andra kommuner och skolor arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja  
 elevernas lärande 

• Ta del av framgångsrik samverkan mellan elevhälsoteamet och övriga lärarkåren så att elevhälsoarbetet  
 blir en naturlig del av skolan och skolutvecklingen 

• Lär dig mer om hur du kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i  
 syfte att minska stress och problemskapande beteenden

• Lyssna till hur tvärprofessionell samverkan mellan det psykosociala och det pedagogiska kan effektivisera  
 arbetet med elevhälsa och hemmasittare

• Lyssna på det senaste inom forskningen kring hemmasittare och lär dig hur du kan arbeta praktiskt  
 utifrån resultaten

• Uppdatera dig kring skollagen – vad säger den gällande vilka befogenheter skolan har och vem som  
 ansvarar för elever med hög frånvaro

• Lär dig mer om hur du kan öka motivationen och lusten till lärande för hemmasittande elever

• Ta del av elevernas egna berättelser om hur de fick motivationen tillbaka 

• Nätverka och utbyt erfarenheter med dina kolleger ute i kommunerna och skolorna!

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att  
stärka varumärket och bygga relationer med en väl  
avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. 
Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Konferenskod: OFF1361/OFF1366

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

ELEVHÄLSA
18 april 2016
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

HEMMASITTARE
19 april 2016
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

 Elevhälsa 18 april 2016  Hemmasittare 19 april 2016 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se
mail:  bokning@abilitypartner.se
Tel:  08-694 91 00 
Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 11 mars Boka senast 8 april Ordinarie pris

ELEVHÄLSA 4.480 kr 4.980 kr 5.580 kr

HEMMASITTARE 4.480 kr 4.980 kr 5.580 kr

ELEVHÄLSA & HEMMASITTARE 6.480 kr 6.980 kr 8.980 kr

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med  30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen utgår  
dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Om du av någon anledning ej kan närvara på konferensen kan du överlåta din plats till en kollega.  
Vid avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full deltagaravgift och vid avbokning senast  
2 veckor innan erhålls ett värdebevis som kan användas som betalning för annan av Ability Partner 
arrangerad konferens. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 500 kr. Se allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor


