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UR INNEHÅLLET 
 Utveckla elevers hälsa och lärande ur ett ”hela skolans perspektiv” – så skapas en trygg och hälsofrämjande skola
 Så nås ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete där alla arbetar mot gemensamma mål
 Utveckling av relationer och förhållningssätt i skolan som bidrar till alla elevers trivsel utveckling och lärande
 Klassrumsnära elevhälsoarbete – metoder och arbetssätt för att säkerställa en tillgänglig undervisning och lärmiljö
 Skolnärvaro – konkreta arbetssätt att ta lärdom av för att lösa en av skolans och elevhälsans stora utmaningar
 Leda för hälsa och lärande i hela organisationen/skolan – så skapas ett arbetssätt som fungerar för alla verksamheter

ERBJUDANDEBoka flera personer!  Pris från 3.490 kr

Framtidens elevhälsa 2023
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken

LYSSNA TILL INSPIRERANDE OCH KUNNGA TALARE

Konferensen fick  
4,6 i betyg vid  
förra tillfället  

(skala 1-5)
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ONSDAG 1 FEBRUARI 2023

09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering kaffe te och smörgås

09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

09:40-10:30 EXPERTANFÖRANDE

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i 
praktiken
• Strategier för det förebyggande och hälsofrämjande 
elevhälsoarbetet med nära koppling till elevers lärande 

• Proaktivt elevhälsoarbete där rektor, lärare och elevhälsa arbetar 
samlat för en hälsofrämjande och trygg skola

• Att organisera en elevhälsa som syftar till hälsofrämjande 
insatser för alla elever 

• Hur kan skolan lyckas med ett systematiskt 
kvalitetsutvecklingsarbete där elevhälsan är en integrerad del?

• Att främja elevhälsotänkande och utveckla gemensamma 
förhållningssätt som leder till ett positivt skol- och 
klassrumsklimat

Ingrid Hylander
Leg. psykolog och docent i pedagogik
Karolinska institutet 

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, 
Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om 
elevhälsa och professionssamarbete under många år. Hon har 
arbetat som psykolog i skola och förskola och har undervisat och 
handlett elevhälsans olika professioner. Ingrid är medförfattare 
till ”Elevhälsa som främjar lärande” samt tre böcker om 
Visättraskolans utvecklingsarbete bl.a. ”Elevhälsa i praktiken, 
konkreta exempel”.

10:30-11:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:05-11:45 EXPERTANFÖRANDE

Tänk, lär och utveckla tillsammans för att höja skolans 
elevhälsokompetens
• Elevhälsoarbete i skärningspunkten av flera olika perspektiv!
• Vad innebär det för skolan att FRÄMST arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande?

• Att höja hela skolans elevhälsokompetens – vad blir viktigt? 
• Hur kan skolor utveckla former för ett mer proaktivt 
elevhälsoarbete med stöd från SPSM? 

Sarah Neuman
Rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Erica Sjöberg
Rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten  

I föreläsningen möter du Sarah Neuman och Erica Sjöberg, 
rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. De arbetar med 

elevhälsofrågor och ger stöd till skolor och huvudmän som önskar 
utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. 
De är även författare till handledningen ”Det lilla ordet främst - ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan” (SPSM, 2020) 
och kursansvariga för SPSM:s nätbaserade kurs ”Att höja skolans 
elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning” där 
ca 1500 skolor hittills har deltagit. 

11:45-11:50 PAUS

11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Hur kan samverkan och gemensamma strukturer 
organiseras för att forma en hälsofrämjande skola?
• Att leda en skola med en helhetssyn på varje elev och skapa 
goda sammanhang för varje elevs lärande, mående och 
utveckling

• Hur vi har arbetat med att utveckla organisation och stödjande 
strukturer för samarbete och samsyn

• Rektor, lärare och elevhälsa – ett gemensamt team
• Samstämmighet i hur vi använder språket där vi fokuserar på det 
friska istället för på problemen 

• Vad betyder systematiskt kvalitetsarbete i vårt sammanhang? 
• Hur skapar vi ett verksamhetsnära och relevant kvalitetsarbete, 
med lyhördhet för det situationsunika?

 
Emelia Gardemar
Rektor
Lilla Akademien

Jenny Johansson
Biträdande rektor
Lilla Akademien

Emelia Gardemar och Jenny Johansson har arbetat tillsammans 
som rektor och biträdande rektor på Lilla Akademien under tio 
års tid. Det är en sprudlande och dynamisk plats som är fylld 
av musik. De leder en ovanligt komplex skola med varsamhet 
utvecklingsarbetet. Ett utvecklingsarbete där man hela tiden 
tittar på nuläget men utgår från det man har, där man vänar om 
det långsamma förändringsarbetet, kompetensutvecklar, bygger 
relationer och skapar tillit. Under denna föreläsning delar Emelia 
och Jenny med sig av sina erfarenheter från sin utvecklingsresa. 
Du får ta del av exempel på hur samverkan och gemensamma 
strukturer kan organiseras för att forma en hälsofrämjande 
skola. Hur elevhälsoarbetet har blivit en bärande del i det 
pedagogiska ledarskapet och hur man arbetar för att bygga ett 
framgångsrikt team.

12:30 - 13:30 LUNCH

13:30 - 14:20 PRAKTIKFALL

Att se till det friska och främja elevers psykiska 
hälsa och välmående – erfarenheter från ”Årets 
elevhälsoförbättrare 2022” 
• HOPP – en kommunövergripande, långsiktig satsning: 
bakgrunden, den skolrelaterade stressen och att landa rätt i 
analysen

• Synvändan: mer av det hälsofrämjande
• Livet är en berg- och dalbana: om strategier och resiliens
• Positiv psykologi: faktorer som främjar välbefinnande

FRAMTIDENS ELEVHÄLSA 2023
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• HOPPs lektionsmaterial: arbetssätt och 5 teman
• Webbappen DU ÄR VIKTIG: ett sätt att nå ut till alla elever
• Ringar på vattnet: röster om och effekter av en elevhälsa som 
börjar i klassrummet

• Lärdomar och erfarenheter från kommunens grundskolor

Malin Jisander
Specialpedagog 
Lomma kommun 
 
Åsa Bankert 
Psykolog 
Lomma kommun 
 

I Lomma kommun har man gått från åtgärdande till hälsofrämjande 
arbete med hjälp av HOPP (omtanke och Promotion för Psykisk 
hälsa). Hopp är en satsning baserad på forskning och evidens 
om vad som främjar hälsa och förebygger ohälsa.  Genom detta 
hälsofrämjande förhållningssätt har man kunnat minska insatser 
för att lindra psykisk ohälsa och i stället kunna fokusera på det 
friska. Den största vinsten är att man genom ett hälsofrämjande 
perspektiv har skapat ett mer positivt och gladare sammanhang 
att befinna sig i. Ambitionen med HOPP är att arbetssätten 
ska genomsyra hela verksamheten och utveckla mötet mellan 
pedagogik och psykologi. Därtill har man skapat webbappen 
Elevresan: DU ÄR VIKTIG för elever i årskurs 6-9. Webbappen är 
ett sätt att nå ut till och involvera alla elever och lärare. En plats 
dit elever kan vända sig för att lära känna sig själva bättre och 
reflektera över vad just de behöver för att må bra och möta livets 
med- och motgångar. Under anförandet får du ta del av Lomma 
kommuns erfarenheter av drygt två år med dessa arbetssätt. 
Lomma kommun fick utmärkelsen ”Årets elevhälsoförbättrare 2022”.

14:20 – 14:45 PAUS OCH EFTERMIDDAGSFIKA

14:45 -15:55 PRAKTIKFALL

Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång  
– förebyggande och främjande arbete som gett resultat
• Hur kan du förebygga och upptäcka vilka elever som riskerar att 
hamna i problematisk skolfrånvaro?

• Så sätter du upp en organisation och en skolgemensam plan för 
att främja skolnärvaro

• Hur får du tillbaka elever till skolan och får dem att känna att det 
är meningsfullt att närvara?

• Hur arbeta på ett smart och bra sätt med kontakt och 
samverkan med föräldrarna?

• Så samarbetar du med socialtjänst och BUP för att nå effekt i 
insatserna och i stödet till elev och vårdnadshavare

Sirkka Persson
Verksamhetsutvecklare, författare, coach

När ditt mål är att elever ska gå ut grundskolan med de kunskaper 
som krävs för att ta sig vidare till gymnasieskolan, hur agerar du 
då? En av de första frågorna som du reflekterar över är förmodligen 
skolnärvaro. Hur förebygger du skolfrånvaro och vad kan du 
göra för att få dem som redan är hemmasittare att nå målen? 

Under anförandet berättar fd rektor, Sirkka Persson, om hennes 
erfarenheter av att vara rektor i ett av Kringlaskolan om hennes 
erfarenheter av att vara rektor i ett av Sveriges särskilt utsatta 
områden. Sirkka berättar om det lagarbete som krävs för att öka 
skolnärvaron, att bestämma sig för att inte ge upp hoppet om 
en elev och hur de på hennes skola gjorde för att lyckas få alla 
hemmasittare att klara skolan.  Verktyg för att nå dit är ofta en 
prestigelös inställning, en rad olika anpassningar och digitala 
verktyg. Sirkka arbetar idag som verksamhetsutvecklare, författare 
och coach. Hon är aktuell med boken ”Från hemmasittare till 
återvändare – vägen till skolnärvaro”.

15:55-16:05 PAUS

16:05 - 16:55 EXPERTANFÖRANDE

Att leda det praktiska elevhälsoarbetet ur ett ”hela 
skolan perspektiv” 
• Att leda för hälsa och lärande i hela organisationen/skolan 
• Hälsofrämjande skolutveckling – hur får man med sig alla? 
• Styrkedja eller myrstack – hur skapar man ett hälsofrämjande 
arbetssätt som fungerar för huvudmannens alla verksamheter? 

Pia Skott
Docent i pedagogik
Stockholms universitet

Emma Rosengren
Tf. verksamhetschef Resurscentrum
Södertälje kommun

Pia Skott är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och 
Emma Rosengren är tf. verksamhetschef för Resurscentrum 
i Södertälje kommun. Tillsammans har de utvecklat nya 
kunskaper om praktiskt elevhälsoarbetet ur ett ”hela skolan 
perspektiv” som inkluderar elevhälsa och arbetsmiljö. Lyssna 
till en inspirerande föreläsning, utifrån forskning och praktik, om 
hälsofrämjande skolutveckling baserat på att leda för hälsa och 
lärande i hela skolan. Hur rektorers ledarskap och förmåga att 
inkludera både elever och personal i hälsoarbetet bör bedrivas 
för att få effekt.

16:55-17:00 AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

FRAMTIDENS ELEVHÄLSA 2023
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FRAMTIDENS ELEVHÄLSA 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av konkreta exempel på hur du leder och bygger upp 
elevhälsans organisationsstruktur 

 Få effektiva modeller för att skapa en strukturerad och 
tvärprofessionell samverkan 

 Ta del av hur du integrerar elevhälsoarbetet i det 
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 

 Öka dina kunskaper om hur du utvecklar elevhälsoarbetet 
ur ett ”helaskolan-perspektiv” där elevhälsa genomsyrar 
hela verksamheten 

 Lär av forskning och praktikfall kring hur man bedriver ett 
elevhälsoarbete som ger avtryck ända in i klassrummet 

 Nätverka och ta del av diskussioner och erfarenhetsutbyten 
kring hur vi går från åtgärdande till förebyggande 
elevhälsoarbetet

Konferenskod: OFF1709

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 1 februari 2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch samt fördjuping och  
dokumentation.
Anmäl dig senast 16 december 4.890 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 20 januari 5.390 kr 500 kr i rabatt
Ordinarie pris  5.890 kr 

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår fördjupning samt dokumentation 
och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 16 december 4.390 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 20 januari 4.890 kr 500 kr i rabatt
Ordinarie pris  5.390 kr 

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person.


