
SÅ FRÄMJAR VI SKOLNÄRVARO  
– ENLIGT FORSKNINGEN
Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill  
och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som  
finns i det arbete vi redan gör? Välkommen på det första av totalt fyra  
seminarier som behandlar ämnet skolfrånvaro. 

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led  
i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län genomför under 
2019 en rad aktiviteter inom detta område, varav en är en översikt över forskning om vad som 
främjar barns och ungas skolnärvaro. Forskningsöversikten har gjorts och sammanställts under 
våren och försommaren 2019 av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, och  
granskats av Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms universitet.

Under detta seminarium presenteras forskningsöversikten och vi diskuterar resultaten utifrån  
det arbete som pågår i länet. Seminariet leds av forskningsinstitutet Ifous, som projektlett  
arbetet med översikten.

Tid:  Onsdag den 11 september, kl. 09.00 –12.00 (kaffe finns från 08.30) OBS! Fullsatt 
  Onsdag den 11 september, kl. 13.00 –16.00 OBS! Fullsatt

Plats:  Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Anmälan: Anmälan görs på uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/seminarieserie  
  senast den 21 augusti 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 i 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.
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