
SAMVERKAN FÖR ATT  
FÖREBYGGA SKOLFRÅNVARO
Hur gör vi för att samhällets olika aktörer, som exempelvis skola,  
socialtjänst och vård, bättre ska kunna samverka för att hjälpa barn 
och ungdomar som riskerar att hamna i problematisk frånvaro?

Vid detta seminarium får du träffa och diskutera dessa frågor med Johan Hallberg,  
rektor Malmaskolan i Kolsva, som bland annat uppmärksammats för att genom medvetna  
och systematiska satsningar på elevhälsa och samverkan mellan olika aktörer lyckats få  
alla niondeklassare att uppnå gymnasiebehörighet, och Ann Lindström Gottfridsson,  
chef/projektledare Lidingömodellen.

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 5 november, kl 13.00 – 16.00 OBS! Fullsatt

Plats:  Lustikulla, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Anmälan:  Anmälan görs på uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/seminarieserie  
senast den 15 oktober 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.
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