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Lär dig: 

• Utforma ett hälsofrämjande och förebyggande    
 elevhälsoarbete som främjar nyanlända elevers lärande,
 utveckling och kunskapsresultat

• Utveckla en framgångsrik samverkan mellan elevhälsan
 och övrig skolpersonal för att göra elevhälsoarbetet till en
 central del i skolan

• Metoder för att inleda samtal och dialog kring
 hedersrelaterade frågor 

• Bemöta nyanlända elever som lider av trauma, stress 
 och oro med ett professionellt förhållningssätt

20 november, 2018
Bonnier Conference Centre, Stockholm

 
Årets viktigaste konferens om elevhälsa för nyanlända elever

Motala kommun:
Malin Öhman
Psykolog

Arrangör:

 
Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar!

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten:
Erica Sjöberg
Rådgivare
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De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat kraftigt runt om i landet. Vissa skolor har sett en ökning med uppemot 50 
procent. Det ökade elevantalet har varit en utmaning för skolor och samtidigt har stor press satts på att utveckla ett 
elevhälsoarbete som möter de nya elevernas behov.  

Många nyanlända elever lider av psykisk ohälsa, trauma, oro och stress. Samtidigt vittnar många unga om att den psykiska ohälsan 
förvärrats ytterligare under asylprocessen, enligt en rapport från Barnombudsmannen. Ofta ser elevernas behov väldigt olika ut 
och kräver en skolmiljö och ett elevhälsoarbete som ser till deras individuella behov. Elevhälsan som ett tvärprofessionellt team 
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever. Att hantera elevhälsans
uppdrag har varit en stor utmaning för många skolor när antalet nyanlända elever som lider av trauma, stress och oro har ökat. 
Hälsa och lärande förutsätter varandra och därför är det viktigt att elevhälsan är ett ansvar för hela skolan. 

För att stötta dig i ditt arbete arrangerar vi konferensen Elevhälsa Nyanlända Elever den 20 november i Stockholm. Fokus för 
konferensen är att lyfta fram tongivande experter och innovativa exempel på hur du utvecklar ett elevhälsoarbete som möter 
nyanlända elevers behov. Under denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg och arbetssätt du behöver för att 
främja nyanlända elevers hälsa och lärande inom grund- och gymnasieskolan.

Konferensens innehåll:

• Lyssna till Järfälla kommun som berättar om hur de möter nyanlända elevers behov inom elevhälsan samt skapar god 
samverkan med ett nätverk av vårdgrannar
• Ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens senaste stödmaterial för att utveckla ett elevhälsoarbete som arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande med nyanlända elever 
•Ta del av Södertälje kommuns framgångsrika arbete med att skapa dialog och samtal kring hedersfrågor i skolan
• Motala kommun berättar om hur elevhälsan kan stötta pedagoger för att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, hälsa 
och utveckling
• Universitetslektor Lilja Cajvert, Göteborgs Universitet, ger tips på konkreta metoder och verktyg för hur du bemöter nyanlända 
elever som lider av trauma, stress och oro med ett professionellt förhållningssätt
  
Ta chansen och passa på att få konkreta och praktiska metoder samt strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla 
kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.

Kontakta oss på kundtjanst@integrationsforum.se och anmäl dig redan idag för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
konferens om elevhälsa för nyanlända elever.

Väl mött den 20 november! 

Mohamed Elmi
Projektledare Integrationsforum
telnr: 08-199 409
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se

 

Varför ska du gå på Elevhälsa Nyanlända Elever?

- Utveckla ett framgångsrikt elevhälsoarbete som främjar nyanlända elevers psykiska hälsa och 
kunskapsresultat
- Ta del av framgångsrika exempel på hur du bemöter nyanlända elever som lider av trauma, stress och oro 
- Få konkreta tips och verktyg på hur du utvecklar ett arbetssätt mot hedersrelaterat våld och förtryck inom 
elevhälsan och övriga skolan
- Utveckla en framgångsrik samverkan inom elevhälsan samt mellan elevhälsan och övrig skolpersonal för att göra 
elevhälsoarbetet en central del i skolan

Sagt om våra tidigare skolkonferenser:

“Inspirerande och idérikt om lärande och integration i skolan.”
Marie Nord, Kinda kommun

“En dag som alla borde få ta del av. Mycket kunniga och engagerande föreläsare.”
Frida Rönnbäck, Umeå kommun

“Mycket intressant och inspirerande! Man får många nya idéer men även bekräftelse ibland.”
Debra Lundahl, Sandvikens kommun

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

PRAKTIKFALL:
09.20 Utveckla arbetssätt för att möta nyanlända 
elevers behov inom elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 
något som i många kommuner och skolor varit en stor utmaning när 
antalet nyanlända elever har ökat. I Järfälla, norr om Stockholm, ledde 
de många nyanlända familjer och ensamkommande barn till att man 
inom elevhälsan började jobba på ett nytt sätt. 

• Så kan elevhälsan arbeta med hälsoscreening och vanliga 
hälsoproblem hos nyanlända barn och ungdomar 
• Hur kan du samverka inom elevhälsan och med vårdgrannar kring 
nyanlända elever?
• Nya utmaningar efter en tid i Sverige, vad gör vi nu?
• Utvecklingsmöjligheter för elevhälsans arbete med nyanlända elever

Ylva Karlsson, Skolläkare, Järfälla kommun
Anna Cederlund, Skolläkare, Järfälla kommun
Maria Ljung, Skolsköterska, Järfälla kommun

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

MYNDIGHET:
10.50 Skolans samverkan kring nyanlända elever 
inom elevhälsan
I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt 
team främst ska arbeta förbyggande och hälsofrämjande. 
Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar hur viktigt det är att 
satsa på det arbete som främjar hälsa och lärande i skolan. Många 
skolor har en vilja och ambition att organisera arbetet så att det blir 
mer förebyggande och hälsofrämjande, men det är en stor utmaning. 
För att framgångsrikt lyckas med elevhälsoarbetet behöver elevhälsa 
vara en gemensam angelägenhet för hela skolan. 

• Så skapar ni förutsättningar för ett mer förebyggande och 
hälsofrämjande arbetssätt som främjar nyanlända elevers psykiska 
hälsa och kunskapsresultat
• Vad innebär det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för den 
samlade elevhälsan samt för hela skolans elevhälsoarbete?
• Hur kan skolan utveckla arbetet med att möta elevernas båda olika 
och specifika behov? 

Erica Sjöberg, Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sarah Neuman, Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rådgivarna Erica Sjöberg och Sarah Neuman har drivit SPSM:s 
projekt, Elevhälsan- ett stöd för likvärdig utbildning. Under drygt tre 
års tid har de samverkat med över 400 skolor utifrån en nätbaserad 
kurs i syfte att höja skolornas elevhälsokompetens.  I mars lanserade 
SPSM ett nytt stödmaterial till skolors utveckling av elevhälsan. 
Stödmaterialet ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande 
och förebyggande elevhälsoarbete. Materialet är tänkt att användas 
av elevhälsan i samverkan med lärare och annan skolpersonal för att 
utveckla elevhälsoarbetet i hela skolan

11.50 Lunch och nätverkande

20 NOVEMBER

PRAKTIKFALL:
12.50 Utveckla arbetssätt mot hedersrelaterat 
våld och förtryck

• Utveckla ett arbetssätt där du arbetar med personal, elever och 
föräldrar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
• Så tar du stöd i skolans värdegrund och svensk lagstiftning i ditt 
arbete med hedersrelaterade frågor
• Praktiska tips på hur du inleder samtal och dialog kring 
hedersfrågor när du möter nya elevgrupper samt verktyg för att 
skapa ett långsiktigt arbete
• Så hanterar du akuta ärenden i skolan

Anette Franzén, Lärare i svenska som andraspråk, 
Södertälje kommun 

Sedan flera år tillbaka bedriver Anette Franzén en hedersmedveten 
undervisning i skolan. På uppdrag av skolledningen arbetar hon 
även med att systematisera det förebyggande arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck på gymnasiet Morabergs 
studiecentrum i Södertälje kommun där hon arbetar i nära kontakt 
med elevhälsan.

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
14.20 Att möta nyanlända elever i trauma
Personal inom elevhälsan och övrig skolpersonal möter nyanlända 
elever som kan berätta om svåra traumatiserande livserfarenheter. 
Med ett professionellt förhållningssätt kan man bidra till en känsla 
av kraft och hopp samt tilltro till den egna förmågan hos eleven.

 • Hur kan du bemöta nyanlända elever i kris på ett professionellt 
sätt utan att egna behov och känslor tar över, eller utan att 
överväldigas av elevens uppgivna känslor?
 • Vad är viktigt att tänka på i stöttande samtal med barn och 
ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma?
• Så kan du skapa känslor av kraft och hoppfullhet och ge eleven 
tilltro till sig själv och sitt fortsatta liv

Lilja Cajvert, Universitetslektor, Göteborgs universitet

Lilja Cajvert är lektor i socialt arbete,  socionom, leg. psykoterapeut, 
handledare och författare. Hon har lång erfarenhet som 
handledare för professionella inom olika verksamheter som möter 
traumadrabbade barn, ensamkommande ungdomar och vuxna. 

EXPERTANFÖRANDE:
15.15 Samverkan mellan elevhälsan och 
pedagoger för att skapa lärmiljöer som främjar 
elevers lärande, hälsa och utveckling

• Utveckla ett arbetssätt som integrerar elevhälsans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolans systematiska 
kvalitetsarbete
• Så kan elevhälsan stötta pedagoger med material för att utveckla 
lärmiljöer som främjar elevers lärande, hälsa och utveckling 

Malin Öhman, Psykolog, Motala kommun

Malin Öhman är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk 
psykolog. De senaste tio åren har hon arbetat som psykolog 
inom skolan och har ett starkt intresse för elevhälsan, tillgängliga 
lärmiljöer och skolutveckling. 

16.10  Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se

Anmäl dig idag!
- Fåtal platser kvar
- www.integrationsforum.se/anmalan
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Elevhälsa Nyanlända Elever 
20 november 2018

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Priser Pris

Konferens 4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar Lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och kurser inom integration, flyktingmottagning och mångfald.

Mängdrabatt vid fler än 3 bokningar:
Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt.  Anmäl fler än 3 
personer från samma organisation samtidigt så får person 4, 5, 6 osv 50% 
rabatt på priset.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

Anmäl dig till Elevhälsa Nyanlända Elever:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

Integrationsforum - kompetensutveckling för yrkesverksamma inom integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Elevhälsa Nyanlända Elever arrangeras utav Integrationsforum. 
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