
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?

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 2020 en rad aktiviteter inom detta område, varav en är spridning av översikten om  
vad som främjar barns och ungas skolnärvaro. Under detta seminarium presenteras forsknings- 
översikten Skolnärvaro – En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i  
skolan som gjorts och sammanställts av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad,  
och granskats av Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms universitet. Under seminariet  
ges tillfälle att diskutera forskningsresultaten utifrån det arbete som pågår i länet. Seminariet  
leds av forskningsinstitutet Ifous, som projektlett arbetet med översikten. 

Observera att seminariet ges vid två tillfällen denna dag. Ett förmiddagspass med inriktning  
för dig som arbetar med barn och unga som går i grundskola och ett eftermiddagspass med  
inriktning för dig som arbetar med ungdomar i gymnasieskola. 

För dig som arbetar med barn och unga som går i grundskola 

Tid:  Torsdag 30 januari kl 09.00-12.00 (kaffe finns från 08.30)

Plats:  Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm (kartlänk)

Anmälan: Seminarietillfälle 1 – grundskola (sista datum för anmälan är fre 24 januari)

Frågor:  Andreas Jacobsson, Projekt- och processledare Ifous andreas.jacobsson@ifous.se

För dig som arbetar med ungdomar i gymnasieskola

Tid:  Torsdag 30 januari kl 13.00-16.00 

Plats:  Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm (kartlänk)

Anmälan: Seminarietillfälle 1 – gymnasium (sista datum för anmälan är fre 24 januari)

Frågor:  Andreas Jacobsson, Projekt- och processledare Ifous andreas.jacobsson@ifous.se

 

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 Regioner.  
Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. 

Inbjudan till seminarietillfälle 1

https://www.google.co.jp/maps/place/Piperska+Muren/@59.3308324,18.0431374,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465f9d6289bb744b:0x439ee91a6afac65a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.3308324!4d18.0453261
https://forms.gle/DRBJff7qXTwEKgCi8
https://www.google.co.jp/maps/place/Piperska+Muren/@59.3308324,18.0431374,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465f9d6289bb744b:0x439ee91a6afac65a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.3308324!4d18.0453261
https://forms.gle/8mifTDR8S6ssf3pn8

