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Dialogkonferens 
Att höja skolans 
elevhälsokompetens        
– en dag med FOKUS på dialog  
kring skolans elevhälsoarbete

www.spsm.se

http://www.spsm.se


Med FOKUS på dialog  
och elevhälsokompetens
Hur kan elevhälsans tvärprofessionella kompetens lyftas in tidigt i skolans 
vardagliga arbete? Hur skapas stödjande strukturer för samverkan i skolan? 
Och vad är viktigt att utveckla vidare?
 
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. 
För det behövs olika former av samverkan för att främja och utveckla elevernas hälsa 
och lärande. Målet är att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning, tillgängliga 
lärmiljöer och elevers delaktighet – oavsett funktionsförmåga.

I höst bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) in rektorer med sina elevhäl-
soteam i kommunala och fristående skolor till dialogkonferens på fem orter. Med fokus 
på dialog erbjuder vi ett tillfälle då vi utifrån en salutogen grund får utbyta erfarenheter 
kring elevhälsans gemensamma uppdrag. Tillsammans med er kommer vi att utforska 
och utveckla vad en skolas elevhälsokompetens kan vara.

Den 10 augusti öppnar vi för anmälan till konferenserna i Malmö, Göteborg,  
Örebro, Umeå och Stockholm. 
  

Varmt välkommen!

Greger Bååth
Generaldirektör
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Har du särskilda behov kring tillgängligheten på konferensen – kontakta oss.  

Håll utkik…
....på vår webbplats www.spsm.se, där finns fler aktiviteter, kurser och konferenser. 

http://www.spsm.se


Dialogkonferens

Att höja skolans elevhälsokompetens
14 november 2016

Malmö Live, Malmö 

PROGRAM

09.00–09.30 Kaffe och registrering

09.30–10.15 Inledning
Det stöd som myndigheten erbjuder utgår från det elevhälsoarbete som redan pågår i 
skolorna. Hur ser det ut? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vad säger eleverna?
Medverkande: Lena Hammar, moderator, Christer Fleur, regionchef, Sarah Neuman och 
Erica Sjöberg, projektledare och rådgivare samt Jakob Amnér, vice ordförande Sveriges 
elevråd – SVEA.

10.15–10.25 Dialogkafé 
Ett erfarenhetsutbyte i dialogform för att utforska och utveckla vad en skolas  
elevhälsokompetens kan vara. 
Medverkande: Sophia Kaså, processledare från Katalysator.

10.30–11.00 Dialog 1 
Vad innebär elevhälsans tvärprofessionella kompetens?

11.00–11.15 Paus och förflyttning

11.15–11.30 Film – I dialog med Petter Iwarsson 
– vad kan elevhälsokompetens vara?
Inför konferensen har vi producerat två filmer. I den första får vi möta Petter  
Iwarsson, sakkunnig BRIS och skolkurator, som ger sina reflektioner kring vad  
elevhälsokompetens kan vara.

11.30–12.00 Dialog 2 
Hur kan elevhälsans arbete lyftas in tidigt i skolans vardag?

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Panelsamtal
Medverkande: rektorer och representanter från elevhälsoteam från Prästslättsskolan i 
Karlshamn och Apladalsskolan i Värnamo, som deltagit i den nätbaserade kursen  
”Att höja skolans elevhälsokompetens” tillsammans med rådgivare från  
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

13.45–14.00 Film – I dialog med forskare – vad kan elevhälsokompetens vara?  
I den andra filmen möter vi forskare som ger sina reflektioner kring vad elevhälso-
kompetens kan vara. I dialogen deltar Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, 
Ingrid Hylander, docent och leg psykolog, Karolinska institutet, Pia Skott, universitets-
lektor, Stockholms universitet och Monika Törnsén, universitetslektor, Umeå universitet.  

14.00–14.30 Dialog 3
Hur skapas stödjande strukturer för samverkan i skolan?

14.30–15.00 Kaffe, mingel och informationsbord

15.00–15.45 Dialog 4 – Vad blir vårt nästa steg?
Hur skulle ni definiera er skolas elevhälsokompetens?  
Vad blir viktigt för er som elevhälsoteam att utveckla vidare? 

15.45–16.00 Avslutning
Gemensam reflektion utifrån dagens dialoger.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.



Bra att veta
Konferensen vänder sig till rektor med sitt elevhälsoteam  
i kommunala och fristående skolor.

Ort och datum
14 november, Malmö, Malmö Live
16 november, Göteborg, Clarion Post
17 november, Örebro, Conventum Arena
23 november, Umeå, Folkets hus
24 november, Stockholm, Nalen 

Anmälan
På vår webbplats www.spsm.se hittar du mer information om anmälan. 
Där väljer du vilken av orterna du vill anmäla dig till.

Sista anmälningsdag är 30 september

Konferensen är kostnadsfri
Vi bjuder på kaffe och lunch. Anmälan är bindande.  
OBS! Den som uteblir utan avanmälan senast 31 okt debiteras 500 kr + moms.

Övrigt
Ta med mobiltelefon, pekplatta eller dator för att delta i den digitala dokumentationen.

För mer information
Frågor registrering Frågor om program 
Alexandra Ahlgren,  Elisabeth Högberg   
Egencia Meetings and Events E-post: elisabeth.hogberg@spsm.se 
Telefon: 08-555 237 73 
E-post: alexandra.ahlgren@viaegencia.com Frågor om konferensen
 Christina Larsson   
 E-post: christina.larsson@spsm.se 

www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funk-
tionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det gör vi genom specialpedago-
giskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Stödet vi erbjuder kan 
handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens 
vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.  
Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

http://www.spsm.se
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