
ONSDAG 10 NOVEMBER 2021

09:15 SAMLING OCH INLOGGNING

Deltagarna loggar in på den digitala konferensen

09:30 INLEDNING

Konferensens moderator Emma Rosengren, Chefsstöd Elevhälsa, 
Södertälje kommun hälsar välkommen och inleder konferensen 

09:35 EXPERTANFÖRANDE

Aktuell forskning! Elevhälsa och hälsofrämjande 
skolutveckling – vilka förebyggande och hälsofrämjande 
insatser har effekt och hur gör man i praktiken?
 Hur hänger lärande och hälsa samman?
 Hur organisera skolans verksamhet utifrån en bredare syn på 
lärande som också handlar om elevers sociala och psykosociala 
utveckling och hälsa?

 Hur kan skolan och elevhälsan tillsammans finna lösningar för att 
förebygga problem på flera plan?

 Hur kan man arbeta tillsammans för att säkerställa en lärmiljö 
som stärker elevernas engagemang och lust att lära?

 Tilltro till elevens förmågor och elevens delaktighet – vikten av att 
detta genomsyrar det förebyggande elevhälsoarbetet

 Lärandebaserad skolutveckling som verktyg för att bidra till att 
lösa elevhälsans och skolans uppgift att nå en hälsofrämjande 
och likvärdig elevhälsa

 Aktuell forskning om vilka olika typer av förebyggande och 
hälsofrämjande insatser som har visat sig ha effekt på elevers 
lärande och mående

Eva Hjörne
Professor i pedagogik
Göteborgs universitet

10:20 PAUS

10:40 PRAKTIKFALL

Leda det förebyggande elevhälsoarbetet mot att 
effektivt stötta elevers lärande och hälsa
 Salutogent perspektiv med fokus på delaktighet för en 
hälsofrämjande skolutveckling

 Hur effektivt leda elevhälsoarbetet så att elevhälsa blir en 
integrerad och naturlig del av undervisningen?

 Hur bygga upp en gemenskap kunskap på skolan och omsätta 
den i den pedagogiska praktiken?

 Hur implmenterar du strukturer, rutiner och arbetssätt för ett 
förebyggande elevhälsoarbete?

Emma Rosengren
Chefsstöd Elevhälsa
Södertälje kommun

11:20 PAUS

11:30 EXPERTANFÖRANDE

Hur sätta igång processer och leda lärande som skapar 
ökad samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk 
personal kring hälsofrämjande och förebyggande 
insatser? 
 Att lämna traditionella och invanda arbetssätt och skapa 
förändring som är bestående över tid

 Hur sätta igång processer och leda lärande som ger ökad 
samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal? 

 Vad krävs för att åstadkomma ett tvärprofessionellt lärande och 
skapa tillgängliga lärmiljöer?

 Hur kan elevhälsomötet struktureras och bli ett effektivt 
verktyg för att bidra till en lärandebaserad organisation där 
hälsofrämjande och förebyggande arbete formas?

 Konsten att skapa den regelbundenhet och kontinuitet som krävs 
för att tillsammans nå målet om tillgängliga lärmiljöer och en 
hälsofrämjande skola

Ida Necovski 
Specialpedagog Furulidskolan 
Aneby kommun

12:15 LUNCH

13:15 PRAKTIKFALL

Kunskap, trygghet och trivsel – resultatet av ett 
hälsofrämjande elevhälsoarbete som genomsyrar hela 
skolans verksamhet
 Hur organiserar du elevhälsoarbetet med fokus på det centrala 
uppdraget om att arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

 Hur kan du stärka faktorer såsom vuxenkontakter, goda sociala 
nätverk och ett gott socialt stöd för att främja elevens utveckling 
och lärande?

 Hur bygga en framgångsrik skola där elevernas trivs och känner 
delaktighet och inflytande över sin skola och sin skolgång?

Semira Vikström  
Rektor, Visättraskolan  
Huddinge kommun 

Erik Hall  
Biträdande rektor, Visättraskolan
Huddinge kommun  
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UR INNEHÅLLET:
 Senaste forskningen och utvecklingen inom  förebyggande och främjande elevhälsoarbete 
 Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling – vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser har effekt och hur gör man  
i praktiken?

 Hur 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 
 Kunskap, trygghet och trivsel genom hälsofrämjande elevhälsoarbete som genomsyrar hela skolans verksamhet
 Ökad skolnärvaro genom förebyggande och främjande arbetssätt med eleven i centrum
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13:55 PAUS

14:05 PRAKTIKFALL

Klassrumsnära elevhälsoarbete – så skapas ett 
framgångsrikt elevhälsoteam som arbetar nära 
pedagoger och elever i skapandet av tillgängliga 
lärmiljöer
 Om konsten att uppnå tillgängliga lärmiljöer – organisatoriska 
förutsättningar för att ge en likvärdig utbildning till alla elever

 Hur få en hel skola att arbeta utifrån gemensamma processer för 
elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling?

 Hur du genom idé och vision skapar en organisationskultur som 
vågar ifrågasätta och arbeta på nya sätt

 Klassrumsnära elevhälsoarbete – metoder och arbetssätt för att 
säkerställa en tillgänglig undervisning och lärmiljö

Thomas Hallberg
Rektor Cederbergskolan
Krokoms kommun 

14:45 PAUS

15:05 PRAKTIKFALL

Ökad skolnärvaro genom förebyggande och främjande 
arbetssätt som sätter elevens behov i centrum och 
säkerställer likvärdighet
 Hur arbeta utifrån systematik och kommunövergripande 
arbetssätt för att säkerställa likvärdighet?

 Hur kan skolan och elevhälsan tillsammans finna lösningar för att 
förebygga problem på flera plan?

 Hur arbeta samlat där all personal utvecklar sitt bemötande och 
förhållningssätt till eleverna?

 Hur bygga upp arbetssätt och rutiner som leder till att samverkan 
med socialtjänst håller en hög kvalitet och blir hållbar på lång 
sikt?

Katarina Malmström  
Avdelningschef stöd och utveckling 
Nynäshamns kommun

Anna Källberg
Kurator på enheten för närvarostöd
Nynäshamns kommun  

15:45 KONFERENSEN SAMMANFATTAS

Moderatorn sammanfattar konferensen.

15:55 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Konferensen  fick 4,6 i betyg  vid förra  tillfället!



Eva Hjörne
Professor i pedagogik
Göteborgs universitet

Eva Hjörne är professor vid Institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hon har under lång tid 
bedrivit forskning om inkludering och elevhälsoarbete samt lärande 
och undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Dessutom har 
hon följt projekt om en hälsofrämjande skolutveckling på skolor 
runt om i Sverige. Eva är aktuell med den nya och viktiga boken 
”Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling - i teori och 
praktik” som ger konkreta tips på hur elevhälsan i samverkan med 
skolans personal kan höja barn och ungas välmående. Eva Hjörne 
och Roger Säljö är redaktörer till boken. 

Emma Rosengren
Chefsstöd Elevhälsa
Södertälje kommun

Emma Rosengren är rektor vid Foucaultgymnasiet i Södertälje 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.

Ida Necovski 
Specialpedagog Furulidskolan 
Aneby 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 Specialpedagogisk kompetens där hon 
håller workshops, utbildar och tar fram processtöd för skolor. Hon 
utbildar på ett flertal universitet och är en uppskattad föreläsare. 

Thomas Hallberg
Rektor Cederbergskolan
Krokoms kommun 

Att, med ett relationellt perspektiv som utgångspunkt, förstå 
skolan genom ett systemiskt förhållningssätt och att arbeta för 
att öka elevers KASAM (känsla av sammanhang) är en ledstång i 
Cederbergskolans elevhälsoarbete. Att förstå systemet kring elev 
och undervisning i ett gemensamt språk har förändrat elevhälsans 
rolltagning i riktning mot mer främjande insatser. I föreläsningen 
möter du Thomas som arbetar som rektor på Cederbergskolan 
i Krokoms kommun. Thomas är också  aktuell som författare av 
ett av kapitlen i den nya boken ”Elevhälsa och en hälsofrämjande 
skolutveckling - i teori och praktik”.

Semira Vikström  
Rektor, Visättraskolan  
Huddinge kommun 

Erik Hall  
Biträdande rektor, Visättraskolan
Huddinge kommun 

I föreläsningen möter du rektor Semira Vikström och biträdande 
rektor Erik Hall på Visättraskolan, skolan bakom boken ”Elevhälsa 
i praktiken – Hur gör vi?” Ta del av hur Visättraskolan vänt en 
utveckling från att vara en bortvalsskola till att vara en skola som 
genomsyras av skolans ledord kunskap, trygghet och trivsel. I den 
här föreläsningen får du ta del av hur Visättraskolans elevhälsa är 
organiserad och du kommer även att få med dig konkreta exempel 
på hur du kan organisera elevhälsoarbetet med fokus på det 
centrala i uppdraget som gör det möjligt att arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande. 

Katarina Malmström  
Avdelningschef stöd och utveckling 
Nynäshamns kommun

Anna Källberg
Kurator på enheten för närvarostöd
Nynäshamns kommun  

I Nynäshamns kommun arbetar med närvarofrämjande och 
frånvaroförebyggande på ett systematiskt och strukturerat sätt. 
Utifrån en tydlig målsättning om likvärdighet och samsyn i arbetet 
har man genomfört en kommunövergripande implementering 
av gemensamma rutiner. Därtill har man lagt mycket kraft på att 
utveckla ett arbetssätt där eleven och föräldrar görs delaktiga 
och där man fortlöpande arbetar i samverkan mellan skola 
och socialtjänst. I föreläsningen möter du Katarina Malmström 
som är avdelningschef på enheten för stöd och utveckling 
och Anna Källberg som är kurator på enheten för närvarostöd 
inom Nynäshamns kommun, som delar med sig av intressanta 
erfarenheter och lärdomar.
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