
UNGAS EGNA ERFARENHETER AV  
SKOLFRÅNVARO OCH VÄGEN TILLBAKA
Hur upplever unga som själva varit i lång skolfrånvaro, vad som hjälpte dem  
tillbaka? I det här seminariet får du bland annat träffa ungdomar som själva  
varit frånvarande från skolan under längre perioder. De berättar om sina upp- 
levelser och vi för ett samtal om vad som krävs för att komma tillbaka till skolan.

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.

Seminarieserie, del 4:  

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 

 

Medverkande:  

Anton Lindvall: Bakgrund av lång skolfrånvaro, idag ambassadör på riksförbundet Hjärnkoll.

Elisabeth Persson: Universitetslektor på Högskolan i Borås och en av forskarna inom forsknings-
programmet RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare). Hon har bland annat följt och 
intervjuat elever som gick ut grundskolan i Nossebroskolan, där man satsade på ett inkluderande 
arbetssätt och lyckades nå 100% behörighet till gymnasiet.

Elisabeth har tillsammans med Bengt Persson skrivit boken Inkludering och socialt kapital: skolan  
och ungdomars välbefinnande (Studentlitteratur 2016).

Marie Gladh: Leg. lärare och magister i specialpedagogik, och jobbar i dag som rektor på  
Sunnerbyskolan i Nynäshamn. Hon har under många år jobbat med hemmasittande elever och  
gav förra året ut boken Saknad i skolan – en vägledning för lärare (Gothia Fortbildning, 2018)  
tillsammans med Krusmyntha Sjödin.

Under seminariet kommer det även att presenteras ett praktiskt exempel från en region eller  
kommun, samt finnas utrymme för diskussion deltagarna emellan.

Tid:  Torsdag den 5 december, kl 09:00 – 12:00 OBS! Fullsatt

Plats: Lustikulla, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Anmälan:  Anmälan görs på uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/seminarieserie senast  
den 14 november 2019   

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


