
FRÄMJA SKOLNÄRVARO OCH  
FÖREBYGGA SKOLFRÅNVARO  
I STOCKHOLMS LÄN
I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och  
förebygga skolfrånvaro vilket är ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga.  
För att stödja och förstärka det arbetet bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län  
tillsammans med Ifous under våren 2020 in till en kostnadsfri seminarieserie.

Vid fyra tillfällen under våren ordnas seminarier på aktuella teman. Under tre timmar ges möj-
lighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion 
med andra kommuner i Stockholm län. Seminarieserien är öppen för alla som arbetar med 
eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro. Varje seminarium är 
fristående och man kan därför delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är kostnadsfritt.

För mer information och anmälan: uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/seminarieserie
 
 Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro  
i gymnasiet – 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? Under seminariet presenteras 
forskningsöversikten 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. 

Datum: 13 februari, 13.00 –16.00 
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Seminarium 2: 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 komplicera-
de och därför hindra nödvändig samverkan – men 
behöver det verkligen vara det? Seminariet leds av 
Staffan Olsson som har lång erfarenhet av utbild-
ning av personal inom skola, socialtjänst och barn- 
och ungdomspsykiatri. Han har även skrivit boken 
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 

Datum: 17 mars, 13.00 –16.00 
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
 

Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron  
hos barn som har föräldrar med missbruk  
och psykisk ohälsa  
Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas 
för många riskgrupper, till exempel för barn med 
föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa.  
Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa 
sätt? Under seminariet får du möjligheten att  
diskutera hur man på bästa sätt upptäcker, bemöter 
och samtalar med barnen innan skolnärvaron blir  
ett problem. Seminariet leds av Hanna Anderstedt 
som är socionom, psykoterapeut och projektledare 
på Nationellt Kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Datum: 16 april, 09.00–12.00 
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Seminarium 4: Så arbetar ni med  
strukturerade kartläggningar för att hitta  
orsaker till skolfrånvaro 
Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken 
till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras 
och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten 
till problemet? Under seminariet presenteras bland 
annat ett nytt stödmaterial som kan användas för att 
få till en bra och strukturerad kartläggning av varför 
ett barn eller ungdom är frånvarande. Seminariet 
leds av led Psykolog Malin Gren Landell. 

Datum: 26 maj, 13.00 –16.00 
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

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 om skolfrånvaro: 


