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UR INNEHÅLLET 
 Praktiskt elevhälsoarbete som blir en naturlig del av hela verksamheten – att ta ett helhetsgrepp och arbeta  
 tillsammans med elevens hälsa och lärande 
 Metoder och arbetssätt som tar det förebyggande och främjande arbetet till nästa nivå – nya sätt att organisera  
 och utveckla elevhälsoarbetet
 Hur effektivt leda det förebyggande elevhälsoarbetet mot ett ökat välbefinnande och måluppfyllelse hos eleverna?
 Hur utveckla processer för samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal kring de förebyggande insatserna?
 Klassrumsnära elevhälsoarbete – så skapas ett framgångsrikt elevhälsoarbete som stöttar tillgängliga lärmiljöer 
 Att vända en skola – hur hela verksamheten kan arbeta hälsofrämjande med trygghet, trivsel och rörelse i syfte att  
 skapa förutsättningar för alla elevers lärande

FRAMTIDENS ELEVHÄLSA
Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete  
som blir en integrerad del av skolans verksamhet

Konferensen fick  
4,6 i betyg vid förra  
tillfället (skala 1-5)



TORSDAG 5 MAJ

08:30-09:00 SAMLING 

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Konferensens moderator Emma Rosengren, 
Verksamhetsutvecklare lärande och hälsa, Södertälje 
kommun hälsar välkommen och inleder konferensen 

Emma Rosengren är verksamhetsutvecklare inom elevhälsa i 
Södertälje kommun och föreläsare i eget företag. Hon har mångårig 
erfarenhet av att leda elevhälsa inom grundskola och gymnasieskola 
och de senaste 10 åren har hon arbetat parallellt med att fortbilda och 
föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande förhållningssätt ur olika 
infallsvinklar. 

09:10-10:45 EXPERTANFÖRANDE

Utveckla elevhälsoarbetet ur ett ”helaskolan-perspektiv”  
– metoder för att nå effekt med elevhälsoarbetet
• ”Helaskolan”-perspektivet: så kan det förstärka uppdraget att 

arbeta främjande och förebyggande bli en angelägenhet för hela 
skolan

• Att hitta en balans mellan åtgärdande, främjande och 
förebyggande arbete på skolan – såväl i elevhälsoteam som i 
arbetslag

• Att leda elevhälsoarbetet så att elevhälsoperspektivet blir en 
integrerad och naturlig del av hela skolans verksamhet

• Att utveckla förmågan att göra analyser av elevers behov, och 
omsätta dem i insatser i skolans vardag

• Elevers kunskapsutveckling – kritiska faktorer att främja för ökad 
likvärdighet i lärandet.

• Så kan du implementera strukturer, rutiner och arbetssätt för ett 
förebyggande elevhälsoarbete

Petri Partanen
Fil. Dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog
Skolutvecklarna Sverige 

Petri Partanen har arbetat i många år som psykolog med elevhälsa 
och omkring elever i behov av stöd, bland annat i Östersunds 
kommun. Han är även forskare på Mittuniversitetet och UCL Institute 
of Education, London. Där forskar han bland annat kring elevers 
metakognition, självregleringsförmåga och studiestrategier, och vilken 
roll de har för elevers kunskapsutveckling. Petri har skrivit ett antal 
böcker, t ex ”Från Vygotskij till lärande samtal” (2008), ”Att utveckla 
elevhälsa” (2012), samt ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig 
grund i skolan” (2019). Han har även sammanställt Skolverkets 
kunskapsöversikt ”Hälsa för lärande - lärande för hälsa”. Senast har 
han skrivit en artikel om elevers studiestrategier för Skolverkets 
utbildning ”Specialpedagogik för lärande på gymnasiet”.

Petri har fått snittbetyget 4,8 vid föreläsning på tidigare konferens 
om elevhälsa (skala 1-5)

10:45-11:10 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE 

11:10-12:10 PRAKTIKFALL

Att leda och organisera det förebyggande elevhälso-
arbetet mot att effektivt stötta elevers lärande och hälsa 
• Uppnå elevhälsa genom pedagogisk ledning 
• Hur effektivt leda elevhälsoarbetet så att elevhälsa blir en 

integrerad och naturlig del av undervisningen och hela skolans 
verksamhet?  

• Hur bygga upp en gemenskap kunskap på skolan där alla arbetar 
utifrån en och samma vision? 

• Att organisera för samarbete mellan alla professioner på skolan 
och där allas roller är tydligt definierade

• Hur implementera strukturer, rutiner och arbetssätt för ett 
förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbete? 

Emma Rosengren 
Verksamhetsutvecklare lärande och hälsa 
Södertälje kommun 

Emma Rosengren är verksamhetsutvecklare inom elevhälsa i 
Södertälje kommun och föreläsare i eget företag. Hon har mångårig 
erfarenhet av att leda elevhälsa inom grundskola och gymnasieskola 
och de senaste 10 åren har hon arbetat parallellt med att fortbilda och 
föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande förhållningssätt ur olika 
infallsvinklar. 

Emma har fått snittbetyget 4,7 vid föreläsning på tidigare konferens 
om elevhälsa (skala 1-5)

12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:10-14:00 PRAKTIKFALL

Elevhälsans organisation – hur bygger du upp en 
organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för 
ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? 
• Elevhälsans uppdrag, mål och roller – ansvarsfördelning för ett 

effektivare och mer kvalitetsbaserat elevhälsoarbete 
• Hur kan vi se över arbetssätt och rutiner för att ställa om till ett 

mer förebyggande och främjande arbete? 
• Att följa upp och utvärdera insatserna för ett hållbart och 

långsiktigt framgångsrikt elevhälsoarbete – hur gör man? 
• Hur kan vi utveckla det tvärprofessionella samarbetet för den 

samlade elevhälsan? 
• Hur kan vi bättre synka elevhälsoteamet med lärarna och resten 

av skolan?  
• Vad gör oss till elevhälsoTEAM – praktiska principer för att bygga 

starka och framgångsrika team 
 

Josimar Blanco 
Skolledare och skolutvecklare 
Elevhälsokonsulterna 

Josimar Blanco är rektor och skolutvecklare på Elevhälsokonsulterna. 
Han har tidigare arbetat som biträdande rektor på Vittra Botorp i 
Sundbyberg där han framgångsrikt ledde utvecklingen av skolans 
elevhälsoarbete. I sitt uppdrag som ansvarig för skolans elevhälsa 
så stod Josimar inför utmaningen att vända ett elevhälsoarbete som 
saknade struktur och riktning. I föreläsningen så delar Josimar med 
sig av intressanta erfarenheterna från detta utvecklingsarbete men 
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Kunskap, trygghet och rörelse - tre ledord som blivit framgångs-
faktorer på Rågsveds grundskola. Skolan fick nyligen utmärkelsen 
”Hedersomnämnande i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2021”. 
I motiveringen beskrivs bland annat hur skolan arbetar med att 
förebygga våld och kränkningar och juryn hyllar samarbetet och 
medarbetarskapet på skolan. Under anförandet får du ta del av 
dessa spännande erfarenheter från skolans rektor Marko Anderot. 
När Marko börjande som rektor på skolan så hade skolan stora 
utmaningar. Genom att övergå till en tydlig och platt organisation 
där varje medarbetare har möjlighet att ta ansvar för kärnuppdraget 
utifrån en gemensam riktning - ledorden kunskap, trygghet och 
rörelse – så har man skapat ett arbetssätt där hela verksamheten 
arbetar hälsofrämjande med trygghet, trivsel och rörelse i syfte att 
skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Därtill arbetar man 
målmedvetet med inkludering och delaktighet för elever och föräldrar 
utifrån ett identifierat behov av att göra dem mer involverade i elevens 
skolsituation och lärande.

16:05-16:10 PAUS

16:10-16:50 PRAKTIKFALL            

Effektfull skol- och förändringsledning – hur få  
till en förändring och framgångsrikt utveckla elevhälso-
arbete som gör skillnad?
• Elevhälsa och likvärdighetsprincipen – vad är det som brister i en 

skola när man inte lyckas fånga upp elever i utkanten? 
• Vad krävs för att skolan ska kunna arbeta mer främjande och 

förebyggande för mer kunskap och likvärdighet? 
• Vilket ledarskap krävs för att utveckla skolans elevhälsoarbete? 

Om vikten av att definiera och organisera elevhälsoarbetet
• Att gå från brister i elevhälsa och särskilt stöd till ett 

framgångsrikt elevhälsoarbete som gör skillnad  
– förändringsarbetet genom tydligt pedagogiskt ledarskap

Cathrine Sahlsten
Rektor Farsta grundskola
Stockholms stad

I föreläsningen möter du Cathrine Sahlsten som har varit rektor 
på Farsta grundskola, Adolf Fredriks musikklasser under fem år. 
Dessförinnan har hon arbetat som rektor på skolor i Haninge och 
Tyresö. Hon har även arbetat som skolinspektör inom Stockholms 
stad. Cathrine fick utmärkelsen ”Årets rektor 2021” av Stockholms 
stad för sin framgångsrika skol- och förändringsledning under 
sin tid på Farsta grundskola. År 2018 fick skolan anmärkningar 
från Skolinspektionen vad gäller kvalitetssäkring och bristande 
likvärdighet vad gäller särskilt stöd och anpassningar. Fyra 
år senare har Farsta grundskola byggt upp ett framgångsrikt 
elevhälsoarbete som gjort skillnad för elevers lärande och hälsa. 
Lyssna till en inspirerande föreläsning om skapandet av en 
sammanhållen verksamhet med gemensam värdegrund och särskilt 
fokus på hälsa och lärande. Hur tydligt pedagogiskt ledarskap och 
systematik har lett fram till en välfungerande verksamhet med 
stigande resultat.

16:50 KONFERENSEN SAMMANFATTAS 

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

även från erfarenheter från liknande skolutvecklingspuppdrag som 
han har arbetat med inom ramen för Elevhälsokonsulterna. Du får 
ökade kunskaper om hur elevhälsoteamets arbete kan organiseras 
och hur elevhälsans arbete kan utvecklas för ökad samsyn och en 
effektivare samverkan. 

14:00-14:10 PAUS

14:10-15:00 PRAKTIKFALL

Att leda processer och lärande som skapar ökad 
samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal  
– hur kan det bli möjligt i praktiken? 
• Vad betyder processinriktat arbetssätt?
• Vilken betydelse har arbetet för skolans möjlighet att utveckla 

det förebyggande och främjade arbetet?
• Vad innebär tvärprofessionellt lärande och hur kan det bidra till 

att utveckla tillgängliga lärmiljöer? 
• Hur kan processkompetens bidra till att skapa förändring som 

ger bestående avtryck i verksamheten över tid?

Ida Necovski  
Specialpedagog och skolutvecklare 
Mjölby kommun 
 

Ida är specialpedagog, skolutvecklare och författare. Hon har 
bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam och 
i skolors elevhälsoarbete. Under 2012 var hon tillsammans med 
Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson drivande i att utveckla 
”EHM - elevhälsomötet”. De har tillsammans skrivit boken ”EHM 
elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell”. 
Ida är just nu aktuell med boken ”Specialpedagog med kompetens 
att utveckla skolan” som hon har skrivit tillsammans med Anna 
Bengtsson. Ida driver även Unacum kompetens där hon håller 
workshops, utbildar och tar fram processtöd för skolor. Hon utbildar 
på ett flertal universitet och är en uppskattad föreläsare.

15:00-15:25 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:25-16:05 PRAKTIKFALL 

Att vända en skola – hur hela verksamheten  
kan arbeta hälsofrämjande med trygghet,  
trivsel och rörelse i syfte att skapa förutsättningar för 
alla elevers lärande
• Hur har vi utvecklat arbetssätt och systematiska strukturer 

på skolan där alla medarbetare är delaktiga och bidrar till 
gemensamma mål?

• Att gå från akutstyrda insatser på individnivå till hälsofrämjande 
arbetssätt på organisationsnivå

• Att organisera skolans arbete kring trygghet, jämställdhet och 
våldsprevention

• Hur kan fysisk aktivitet och pulshöjande aktiviteter bidra till ökad 
lugn och ro på skolan?

• Så arbetar vi med elevhälsa under hela skoldagen där rasterna 
och fritids är viktiga arenor i det främjande arbetet 

• Hur ökar vi elevernas trivsel och får dem att känna sig delaktiga i 
sin skolgång?

Marko Anderot
Rektor Rågsveds grundskola
Stockholms stad 
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Konferenskod: OFF1643

FRAMTIDENS ELEVHÄLSA

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

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 5 maj 2022 
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 i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 25 februari 5.990 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 april 6.490 kr  500 kr i rabatt
ordinarie pris  6.990 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris konferens digitalt
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan  
ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 25 februari 5.490 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 april 5.990 kr  500 kr i rabatt
ordinarie pris  6.490 kr

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


