Seminarieserie, del 2:

ATT AGERA TIDIGT FÖR ATT
FÖREBYGGA SKOLFRÅNVARO
Den kunskap som finns om att motverka och förebygga skolfrånvaro
pekar på vikten av att upptäcka tidiga signaler hos elever, och att
agera i ett tidigt skede. Men hur gör man det i praktiken?
Det är några av de frågor vi kommer att samtala om med Malin Gren Landell, leg. psykolog
och författare under seminariet. Malin har på regeringens uppdrag utrett frågan om att vända
skolfrånvaro till skonärvaro. Hennes utredningsbetänkande ”Saknad! Uppmärksamma elevers
frånvaro och agera” presenterades december 2016 och där är ett tydligt fokus just de tidiga
insatserna. Malin har också skrivit böcker, bland annat Främja närvaro (N&K 2018).
Under seminariet kommer det även att presenteras ett praktiskt exempel från en region eller
kommun, samt finnas utrymme för diskussion deltagarna emellan.

Tid:		

Onsdag den 9 oktober, kl. 13:00 – 16:00

Plats:		

Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Anmälan:	Anmälan görs på uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/seminarieserie
senast den 18 september 2019.
Frågor:

Kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous karin.hermansson@ifous.se

Seminarieserie i fyra fristående delar
Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap
med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på
en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro.
Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Bakom initiativet står Uppdrag psykisk
hälsa Stockholms län och Ifous.Seminarierna genomförs hösten 2019. Att delta är kostnadsfritt.
För mer information och anmälan besök uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/seminarieserie

Om Ifous – innovation, forskning och utveckling skola och förskola
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Det görs genom att samordna
praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Ifous vänder sig
främst till skolhuvudmän samt organisationer med ett tydligt skolfokus, och drivs non-profit.
Om Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län
Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa.

