
Arrangeras av:

SUCCÉKONFERENSEN ÄR TILLBAKA  
– GÅ HELA TEAMET!

Den hälsofrämjande och förebyggande 

ELEVHÄLSAN 2018
– systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande 
för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö

Läs mer om alla  

talare och praktikfall 

i programmet!

SAGT OM KONFERENSEN

”Två fantastiskt bra dagar med suveräna föreläsare”

”Tyckte det fanns en bra röd tråd genom hela konferensen kring elevhälsan och hur den på bästa sätt kan byggas upp”

SPECIELLT INBJUDEN

Gudrun Löwendahl 
Björkman 
Specialpedagog, författare 
och föreläsare 
GLB Åtgärdsprogram

SPECIELLT INBJUDEN

Anna Nygren 
Livsstilspedagog 
Ung Livsstil 

MODERATOR OCH TALARE

Lotta Curbo 
VD och grundare 
Helleborusskolan  
Täby kommun 

SPECIELLT INBJUDEN

Ingrid Hylander 
Leg. Psykolog och docent 
Karolinska Institutet

SPECIELLT INBJUDEN

Kenth Hedevåg 
Pedagogisk handledare 
Hedevåg pedagogik

UR INNEHÅLLET 

• Hur du tar ett helhetsgrepp över elevhälsan med stöd från teorier, modeller och rutiner för att skapa 
en förebyggande och hälsofrämjande lärmiljö

• Konkreta verktyg och strukturer för hur du skapar samsyn, förankrar och utvecklar det hälsofrämjande 
arbetet inom hela verksamheten

• Hur du skapar en tvärprofessionell samverkan inom skolan för ett effektivare och mer kvalitetsbaserad 
elevhälsoarbete 

• Så skapas god samverkan mellan olika instanser genom tydliga uppdrag, mål och ansvarsfördelning

• Senaste forskningen gällande strategier och förhållningssätt för att elever med NPF ska få rätt  
stödinsatser för att utvecklas och uppnå kunskapsmålen 

• Så skapar du en likvärdig och inkluderande skolmiljö som främjar lärande och utveckling  

• Hur du stödjer nyanlända elever utefter deras individuella behov ur ett elevhälsoperspektiv
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ONSDAG 24 JANUARI

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Ability Partner inleder och lämnar över ordet till 
konferensens moderator Lotta Curbo

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare 
till elever med utmanande beteenden, samlat på sig 
mängder av erfarenheter, lösningar och praktiska tips 
inom området elevhälsa. Under hennes föreläsning 

kommer du få ta del av hennes arbete mot en mer inkluderad 
skolmiljö som stödjs av aktuell forskning och är starkt influerad av 
Bo Hejlskov och Ross Green.  

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
med elevhälsan för att skapa en skolmiljö som främjar 
lärande
• Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa – vad innebär 

begreppen? 
• Vad betyder detta för elevhälsans tvärprofessionella arbete? 
• Hur påverkar det skolans systematiska utvecklingsarbete? 
• Hur kan vi gå från åtgärdande insatser på individnivå till 

främjande och förebyggande insatser på grupp- och skolnivå?  
– Teorier, modeller och rutiner som stödjer arbetet 

• Hur kan vi kartlägga behovet av stödinsatser i ett tidigt skede för 
att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar hälsa och lärande? 

• Hur följer vi upp och utvärderar resultatet?  

Gudrun Löwendahl Björkman
Specialpedagog, författare och föreläsare
GLB Åtgärdsprogram

Gudrun är specialpedagog, författare, föreläsare och special- 
pedagogisk handledare. Hon är flitigt anlitad av kommuner, 
grund- och gymnasieskolor, Skolverket, SPSM och av Elevhälsan.
se, samt vid olika nationella konferenser. Gudrun leder olika 
former av utbildningsinsatser och handledning för att utveckla 
elevhälsoarbetet, skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö samt 
för att utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 
Under denna föreläsning kommer du få lyssna till hur du kan skapa 
bättre förutsättningar för kunskapsutveckling och måluppfyllelse för 
eleverna.  

10:30 Förmiddagsfika och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
11:00 Så skapar du en framgångsrik lärmiljö som 
främjar elevernas hälsa och utveckling
• Så påverkar elevernas val av livsstil deras psykiska hälsa!
• Hur kartlägga lärmiljön för att sätta in de rätta insatserna och 

undanröja hinder för bättre kunskapsutveckling?
• Effektfulla metoder, förhållningssätt och arbetssätt i klassrummet 

som främjar elevernas hälsa

Anna Nygren
Livsstilspedagog och föreläsare
Ung Livsstil 

Anna Nygren är livsstilspedagog, föreläsare samt författare av 
böckerna ”Så funkar det! sömn, stress och lite annat” samt 
”Hjärnskolan – inlärning, fokus, minne och motivation”. Hon har 
en bakgrund som lärare i både grund- och gymnasieskolan och är 
grundare av Ung Livsstil, en sajt som förmedlar kunskap om och 
verktyg för hållbar livsstil för barn och unga.

12:00 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:00 Så kan du organisera verksamheten för 
att skapa förutsättningar för ett välfungerande 
elevhälsoteam samt organisation som främjar 
elevhälsan 
• Konkreta verktyg och strukturer för hur du skapar samsyn, 

förankrar och utvecklar det hälsofrämjande arbetet inom hela 
verksamheten 

• Hur bygger du upp en organisationsstruktur för ett väl 
fungerande elevhälsoteam? 

• Hur samverkar vi tvärprofessionellt för att skapa en mer tillgänglig 
lärmiljö?

• Hur kan vi utvärdera och följa upp effekterna av elevhälsans 
arbete?

Anna Nygren fortsätter sitt talarpass 

PRAKTIKFALL
13:45 Glömstaskolan – så arbetar vi på ett innovativt 
sätt för att skapa god elevhälsa
• Så ser organisationsstrukturen, arbetssättet och 

förhållningssättet ut på vår skola – personal, scheman, 
utformning av skolan

• Från klasser till årskurser - så skapar vi grupper efter behov, 
kunskapsnivå, sociala färdigheter och personalens kompetens

• Att skapa en relation av värde för att framkalla närvaro och inte 
frånvaro hos eleverna 

• Så samverkar vi tvärprofessionellt och tar vara på allas 
kompetenser inom verksamheten

Magnus Blixt   
Biträdande Rektor, Glömstaskolan
Huddinge kommun

Alexandra Lindholm
Chef för elevhälsan, Glömstaskolan
Huddinge kommun

Magnus Blixt är lärare, numera biträdande rektor på Glömstaskolan, 
föreläsare och ledamot av Skolportens lärarpanel. Alexandra 
Lindholm är socionom och har jobbat som kurator inom skolan 
sedan 2010 och är nu chef för elevhälsan på Glömstaskolan. 
Under denna föreläsning kommer du få ta del av deras innovativa 
arbetsmetoder som främjar utveckling och hälsa bland deras elever. 
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14:30 Eftermiddagsfika och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
15:00 Så skapar du en bättre skolvardag för elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
• Från hjärnforskning till pedagogik
• Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara 

kunskapsmålen i skolan?
• Kartläggning som en grund för insatser på organisations-, 

grupp- och elevnivå
• Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla 

funktioner och förmågor
• Ökad delaktighet genom effektiva elevsamtal. Exempel på olika 

samtalsverktyg

Kenth Hedevåg
Pedagogisk handledare
Hedevåg pedagogik

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett 
neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare 
i ett kommunalt stödteam. Kenth är även författare till boken ”När 
mallen inte stämmer”. Boken är till för dem som möter människor 
som inte alltid passar in i samhällets mallar. En del har diagnoser 
inom autismspektrat eller ADHD, andra har ingen diagnos men 
stora svårigheter ändå.

17:00 Moderatorn sammanfattar konferensens  
första dag

17:10 Konferensen första dag avslutas

TORSDAG 25 JANUARI

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Moderator Lotta Curbo inleder konferensens 
andra dag

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Tvärprofessionell samverkan för ett effektivare 
och kvalitetsbaserat elevhälsoarbete
• Vad kan lärare och elever förvänta sig av de olika professionerna 

i elevhälsoteamet och vad kan teammedlemmarna förvänta sig 
av varandra?

• Så skapas strukturer för att ta tillvara på alla kompetenser 
inom elevhälsoteamet för att uppnå ett effektivare och mer 
kvalitetsbaserat elevhälsoarbete som främjar lärande

• Så skapar vi en samverkan mellan elevhälsoteamet och lärare på 
skolan för att få ett helhetsgrepp om elevernas hälsosituation

• Så utvecklar man ett gemensamt förhållningssätt i hela 
organisationen till elevhälsan för att främja elevernas hälsa och 
lärande
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Ingrid Hylander
Leg. Psykolog och Docent
Karolinska Institutet

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska 
Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och 
professionssamarbete och är nu aktuell med ny bok tillsammans 
med Gunilla Guvå om elevhälsans arbete: ”Elevhälsa som främjar 
lärande”. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och 
har undervisat och handlett elevhälsans olika professioner.

10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:50 God samverkan för barnens bästa – vem gör 
vad och hur?
• Så skapas en god samverkan med tydliga uppdrag, mål och 

ansvarsfördelning 
• Sekretess i samverkan – skollagens bestämmelser
• Handläggning och regelverk gällande arbetet med extra 

anpassningar, särskilt stöd samt kartläggningar och utredningar 
kring detta

Staffan Olsson
Utbildare i frågor om offentlighet och sekretess
F:a Staffan Olsson Utbildning & Sekretess

Staffan Olsson, Södertälje författare, föreläsare och f.d. 
lärarutbildare. Har bl.a. skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt 
i förskola och skola” som utkom i sin sjätte upplaga i juni 2017. 
Staffan svarar även som expert på frågor på www.elevhalsan.
se. I denna föreläsning kommer han informera om samverkan 
mellan instanser, hur man arbetar med sekretess kring detta samt 
regelverket kring kartläggning, arbetet och utredning av extra 
anpassningar. 

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Att bemöta och hantera elever i mångkulturella 
lärande miljöer
• Så stödjer du nyanlända elever utefter deras individuella behov 

ur ett elevhälsoperspektiv! 
• Så skapar du en inkluderande och givande lärmiljö där eleven får 

bästa möjlighet till kunskapsutveckling och måluppfyllelse
• Bemötande och förhållningssätt till nyanlända – kraven som 

ställs på elevhälsan och skolan i stort
• Hur kan du som pedagog hantera och skilja på trauma, npf och 

andra inlärningssvårigheter?
• Riktlinjer för hur elevhälsan kan samarbeta kring de specifika 

omständigheterna vid utredning av nyanlända elever 
med språksvårigheter och kulturella skillnader samt hur 
kartläggningsprocessen går till

Karin Hallén Sehlin
Skolkurator, Förberedelseenheten LYSA
Uppsala kommun
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16:10 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:20 Konferensen avslutas 

Karin Hallén Sehlin arbetar som kurator för nyanlända elever på 
LYSA-enheten där de utbildar nyanlända elever, både med PUT och 
elever som är asylsökande . Karin har tidigare inom sitt yrke arbetat 
som lärare i Nepal (Kathmandu) och Tanzania (Moshi). Under denna 
föreläsning ger Karin Hallén Sehlin praktiska exempel från deras 
elevhälsoarbete med nyanlända elever på LYSA-enheten i Uppsala.

14:00 Eftermiddagsfika och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:30 PAX i skolan – en forskningsbaserad metod att 
applicera i klassrummet för att främja elevers lärande 
och utveckling samt förebygga ohälsa
• PAX i skolan – en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett 

klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero
• Samverkan mellan elev och lärare för att skapa världens bästa 

klassrum
• Utvärdering av insatserna för att besluta vad som var 

framgångsrikt och inte

Cecilia Olsson   
Grundskolelärare, Vittra Brotorp 
Sundbyberg

Sandra Tysk Karlsson
Grundskolelärare, Vittra Brotorp
Sundbyberg

Sandra Tysk Karlsson och Cecilia Olsson är utbildade 
grundskollärare år F-3 och undervisar i alla ämnen i en årskurs 3 
på Vittra Brotorp. Under denna föreläsning får du ta del av den 
forskningsbaserade metoden PAX i skolan och hur den hjälper till 
att främja elevernas lärande och hälsa. 

PRAKTIKFALL
15:20 Inkluderande lärmiljöer för bättre 
kunskapsutveckling och måluppfyllelse hos eleverna
• Hur kan vi arbeta förebyggande med att stödja och anpassa, i 

syfte att minska stress som leder till ångest, som kan leda till att 
eleven stannar hemma?

• Elever som vi inte förstår och som utmanar oss – hur handskas 
vi med dem?

• Så arbetar vi för att öka självförtroendet och självkänslan hos 
både elev och pedagog för att skapa en trygg och utvecklande 
miljö

• Ta del av praktiska och konkreta insatser – hur, när och varför?

Lotta Curbo
VD och grundare, Helleborusskolan
Täby kommun

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare till elever med 
utmanande beteenden, samlat på sig mängder av erfarenheter, 
lösningar och praktiska tips inom området elevhälsa. Under denna 
föreläsning kommer du få ta del av hennes arbete mot en mer 
inkluderad skolmiljö som stödjs av aktuell forskning och är starkt 
influerad av Bo Hejlskov och Ross Green.  
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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 organi-
sations 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 evene-
mang 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.

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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Goda skäl att delta på konferensen
• Lyssna till hur du tar ett helhetsgrepp över elevhälsan med stöd från teorier, modeller och rutiner  
 för att skapa en förebyggande och hälsofrämjande lärmiljö

• Ta del av konkreta verktyg och strukturer för hur du skapar samsyn, förankrar och utvecklar det  
 hälsofrämjande arbetet inom hela verksamheten

• Lär dig mer om hur du skapar en tvärprofessionell samverkan för ett effektivare och mer  
 kvalitetsbaserat elevhälsoarbete 

• Lyssna till hur god samverkan mellan olika instanser skapas med tydliga uppdrag, mål och  
 ansvarsfördelning

• Lär dig om kartläggning, utredning, handläggning och regelverk gällande arbetet med extra  
 anpassningar och särskilt stöd

• Uppdatera dig kring den senaste forskningen gällande strategier och förhållningssätt beträffande  
 barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Få ökade kunskaper om hur du skapar en likvärdig och inkluderande skolmiljö som främjar lärande  
 och utveckling  

• Möjlighet att lära dig mer om hur du stödjer och bemöter nyanlända elever utefter deras  
 individuella behov ur ett elevhälsoperspektiv

• Nätverka och utbyt erfarenheter med dina branschkollegor ute i kommunerna och skolorna!  
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Konferenskod: OFF1455

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

ELEVHÄLSAN 2018

Tid 
Konferens 24-25 januari 2018  

Plats 
Bygget konferens 
Norrlandsgatan 11 
Stockholm  
Tel: 08-522 468 00

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

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

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 24-25 januari 2018  

Förnamn Efternamn E-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

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

PRISER / PERSON Boka senast 27 oktober Boka senast 15 december Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.490 kr 6.990 kr  7.490 kr1.000 kr rabatt
500 kr rabatt

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms per person.


