
TISDAG 25 MAJ 2021

09:00 SAMLING OCH INLOGGNING

Deltagarna loggar in på den digitala konferensen.

09:15 INLEDNING

Moderatorerna Anna Klockar, Leg. lärare och skolutvecklare, 
Skolbyrån AB och Mia Vestman, Leg. lärare och skolutvecklare, 
Skolbyrån AB inleder konferensen.

09:20 EXPERTANFÖRANDE

Främja närvaro – den senaste forskningen och 
utvecklingen inom skolans och elevhälsans 
förebyggande och åtgärdande arbete med skolfrånvaro
• Aktuellt forskningsläge kring skolfrånvaro - metoder och 

arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan
• Hur kan rektorer, elevhälsan och pedagoger arbeta systematiskt 

med att förebygga, utreda och åtgärda frånvaro?
• Vilka närvarofrämjande åtgärder har visat saig ge bra resultat?
• Hur kan hela skolan och dess personal arbeta för att upptäcka tidiga 

tecken hos eleverna så att de kan få snabb och adevkat hjälp?
• Vad är viktigt i skolans och personalens bemötande till elever där 

oro och ångest gör det svårt att vara i skolan?
• Hur möta och stötta föräldrar och elever så att de blir delaktiga 

och utifrån positiva förväntningar samverkar för elevens 
skolframgång?

Malin Gren Landell
Leg psykolog/Leg psykoterapeut
Landell i skolan

10:05 PAUS

10:15 EXPERTANFÖRANDE

Evidensbaserade metoder! Hur fånga upp, möta och 
stötta elever med skolfrånvaro?
• Vilka är orsakerna till skolfrånvaro?
• Finns det riskgrupper kopplat till skolfrånvaro?
• Vilka krav ställs på elever i skolan idag och vad kan bli 

problematiskt för elever?
• Vad är viktigt i arbetet för skolan när det gäller att få tillbaka 

elever till en fungerande skolgång?
• Vad krävs av skolans arbetssätt för att fånga upp, möta och stötta 

eleverna?

Anna Borg 
Specialpedagog, författare, utbildare och 
skolutvecklingskonsult
Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND),  
Karolinska Institutet 

10:55 PAUS

11:05 EXPERTANFÖRANDE  
Hur arbeta systematiskt och utifrån kartläggning med 
att förebygga och åtgärda skolfrånvaro?
• Hur kan skolan arbeta för att uppmärksamma och agera på 

skolfrånvaro? 
• Vad innebär det att arbeta med kartläggningsarbete på olika 

nivåer i syfte att säkerställa att eleven ges ett adekvat stöd?
• Hur uppnå en väl fungerande tvärprofessionell samverkan och 

koordinerade stödinsatser med fokus på helhet? 

Anna Borg fortsätter

11:45 LUNCH

12:45 EXPERTANFÖRANDE

Hur ökar du elevens motivation och arbetar 
närvarofrämjande så att eleven känner lust att gå till 
skolan och upplever en meningsfull skolgång?
• Vad kännetecknar goda och förtroendefulla relationer mellan 

eleven och skolans personal?
• Hur skapar du goda och förtroendefulla relationer i skolan där 

eleverna känner sig trygga och motiverade?
• Vilken roll har kommunikation och språk för att skapa 

förtroendefulla relationer?
• Hur kan det närvarofrämjande och relationella arbetet genomsyra 

hela skolan och ge positiva resultat?

Anna Klockar 
Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB

Mia Vestman
Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB 

13:25 PAUS

13:35 PRAKTIKFALL

Skolans miljö och närvaro i skolan! Hur skapas 
en tillgänglig lärmiljö där alla elever har goda 
förutsättningar till lärande och utveckling?
• Att skapa en skola där det främjande elevhälsoarbetet når ända 

in i klassrummet och där tillgängliga lärmiljöer skapas
• Hur får du hela skolan att tänka närvarofrämjande och arbeta 

aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och trivas?
• Vad kännetecknar en god relation och ett välfungerande 

samarbete med föräldrar till elever med frånvaroproblematik?
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• Hur ett fokus på skolans miljö snarare än eleven och föräldrarna 
blir en väg framåt i det åtgärdande och främjande närvaroarbetet

Maria Persman  
Specialpedagog
Arvika kommun

Christian Persman  
Projektledare och utvecklingsledare 
Arvika kommun 

14:15 PAUS

14:35 PRAKTIKFALL

Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på 
organisation, systematik, relationer och samverkan
• Hur skapar du en organisation för närvarofrämjande arbete i 

skolan där alla görs delaktiga i det förebyggande arbetet?
• På vilket sätt kan elevhälsa och pedagogisk personal arbeta 

tillsammans för goda relationer i skolan?
• Hur skapas goda förutsättningar för att eleverna ska trivas och 

känna sig trygga i sin lärmiljö?
• Goda relationer och en väl fungerande samverkan mellan elev, 

vårdnadshavare, skola och externa aktörer - hur uppnås det?
• Hur du kan arbeta systematiskt och utifrån ett helhetsperspektiv i 

ditt kartläggningsarbetete 

Sanna Riccardi    
Pedagog och samordnare i NT    
Haninge kommun

Hanna Nilsson
Kurator och NT representant för kuratorer  
Haninge kommun

15:15 PAUS

15:25 PRAKTIKFALL

Ökad skolnärvaro genom samordning och elevers 
delaktighet – ett arbetssätt som gett effekt
• Hur kan man arbeta samordnande med skolfrånvaro inom skolan 

men också med föräldrar och andra myndigheter? 
• Hur gör man elev och föräldrar delaktiga och samordnar det 

närvarofrämjande arbetet utifrån eleven i centrum? 
• Rollen som koordinator – vikten av att ha en oberoende part som 

kan medla och bygga förtroende mellan föräldrar, elev och skola 
• Vikten av att uppnå insatser som är formade utifrån elevens 

behov och som är uthålliga över tid

Per Åström
Teamledare och specialpedagog
Uppsala kommun

Anders Olsson 
Koordinator och socionom 
Uppsala kommun

16:05 KONFERENSEN SAMMANFATTAS OCH AVSLUTAS

Moderatorn sammanfattar konferensen.
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TALARE

Malin Gren Landell
Leg psykolog/Leg psykoterapeut
Landell i skolan

Malin Gren Landell är leg psykolog och psykoterapeut, medicine 
doktor och författare och var en av tre finalister till Stora 
Psykologpriset 2019. Malin har även varit regeringens särskilda 
utredare på elevfrånvaro vilken resulterade i flera lagförändringar 
samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. 
Förutom sin forskning har hon även skrivit flera böcker för lärare 
och elevhälsa om att förebygga skolfrånvaro och att möta elever 
med oro eller rädsla. Under denna föreläsning får du ta del av 
aktuellt forskningsläge kring problematisk skolfrånvaro, vad psykisk 
ohälsa bland barn och unga har för konsekvenser och
hur man som skolledare och elevhälsoteam kan hantera detta för 
att bryta utvecklingen.

Anna Borg 
Specialpedagog, författare, utbildare och 
skolutvecklingskonsult
Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND),  
Karolinska Institutet 

Anna Borg arbetar idag som skolutvecklingskonsult och som 
projektledare vid Vällingbyskolan i Stockholm. Anna har under 
de senaste 5 åren varit skolsamordnare på KIND- Center of 
Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet Stockholm 
där hon arbetat med forskning kring neuropsykiatriska diagnoser 
och är i dagsläget fortsatt anknuten. Tidigare har Anna arbetat som 
rektor och chef över ett kommunövergripande mobilt stöd kopplat 
till att stötta elever med lång skolfrånvaro att åter etablera en 
fungerande skolgång. Under föreläsningen får du ökade kunskaper 
om en strukturerad och utvärderad arbetsmetod som visat sig 
ha en främjande effekt på elevernas motivation och lust att lära. 
Modellen har beskrivits i boken ”Utanförskap i skolan - förebygg 
och åtgärda med Nytorpsmodellen” och handlar om ett 5 årigt 
utvecklingsarbete i en kommun utanför Stockholm. Anna är också 
aktuell med sin nya bok ”God lärmiljö för alla - konsten att hantera 
övergångar i skolan”

Anna Klockar 
Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB

Mia Vestman
Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB 

Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare och 
skolutvecklare med lång erfarenhet av undervisning, organisation 
och ledarskap. Idag föreläser och handleder de med fokus på 
skolframgång, hälsa och motivation. Samtidigt arbetar Anna och 
Mia kvar i skolan, där de drivs av att skapa möjligheter och hållbara 
resultat genom samarbete, kommunikation och utveckling. De 
har precis släppt boken “Med sikte på skolnärvaro” som visar 
på strategier för att främja närvaro och reda ut vad fenomenet 
skolfrånvaro står för. På ett verklighetsnära sätt nystar de i vilken 
betydelse begreppen motivation, relation och kommunikation har 
när det handlar om skolnärvaro.

Maria Persman  
Specialpedagog
Arvika kommun

Christian Persman  
Projektledare och utvecklingsledare 
Arvika kommun 

I föreläsningen möter du Maria Persman och Christian Persman, 
båda verksamma inom skolan, och med föräldrarerfarenhet av 
långvarig skolfrånvaro. Under föreläsningen delar de med sig 
av sina erfarenheter som föräldrar samt av sin kompetens som 
yrkesverksamma inom skolan och det närvarofrämjande arbetet. 
Lyssna till en inspirerande föreläsning där du får ta del av unik 
kompetens och värdefulla insikter!

Sanna Riccardi    
Pedagog och samordnare i NT    
Haninge kommun

Hanna Nilsson
Kurator och NT representant för kuratorer 
Haninge kommun

Haninge kommun har under en längre tid arbetat systematisk 
med att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. År 2019 
vann kommunens Närvaroteam utmärkelsen ”Bästa innovatör 
och entreprenör” för deras närvarofrämjande arbete med 
elever, vårdnadshavare och skolor. Juryn har uppmärksammat 
Närvaroteamets goda arbete med att fånga upp föräldrars 
frågeställningar samt motivera till kontakt med både skola, psykiatri 
och socialtjänst. Därtill lyftes Närvaroteamets förmåga att arbeta 
med elever genom stort engagemang och hög kompetens.

Per Åström
Teamledare och specialpedagog
Uppsala kommun

Anders Olsson 
Koordinator och socionom 
Uppsala kommun

Per är specialpedagog med en mångårig erfarenhet inom 
skolan. Han har under många år arbetat med specialpedagogisk 
handledning för att stötta elever med frånvaroproblematik. Sedan 
2017 leder Per Uppsala kommuns projekt ”Ökad skolnärvaro””, ett 
samverkansprojekt mellan nämnderna för utbildning, omsorg och 
socialtjänst. I föreläsningen möter du också Anders som är utbildad 
socionom och fritidsledare och har arbetat med samordnande 
insatser inom skola och regionen. Han har lång erfarenhet av att 
arbeta med barn och unga och är en av koordinatorerna i teamet 
för ökad skolnärvaro.
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