
LAGAR OCH SEKRETESS  
– SÅ SÄKERSTÄLLER VI BRA  
SAMVERKAN MELLAN  
SOCIALTJÄNST OCH SKOLA  
En nyckel till att främja skolnärvaro är samverkan mellan skola  
och socialtjänst. Ibland kan lagstiftning och sekretessbestämmelser 
uppfattas komplicerade och därför hindra nödvändig samverkan 
 – men behöver det verkligen vara det?

Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att både dela med dig av dina erfarenheter 
och ta del av andras goda exempel på området. Seminariet leds av Staffan Olsson som har  
lång erfarenhet av utbildning av personal inom skola, socialtjänst och barn- och ungdoms- 
psykiatri. Han har även skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.   

Tid:  Tisdag 17 mars kl. 13.00 – 16.00 

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

Målgrupp:  För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar  
om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Anmälan:   Seminarietillfälle 2 

Frågor:   Andreas Jacobsson, Projekt- och processledare Ifous,  
andreas.jacobsson@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 våren 2020. 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.

Inbjudan till seminarietillfälle 2 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv7VKFyvlFPjjwwAtp-gwT55RYolw6YxSAN6arQL2z9dRutA/viewform

