Mottagande av nyanlända elever
Att förebygga ohälsa och utanförskap genom struktur och rutiner för
skolans och elevhälsans mottagande av nyanlända elever
Nyanlända elever möter många utmaningar i skolan. Varje kommun ansvarar för att det görs en
kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Utöver denna kartläggning behöver
respektive skola, rektor och elevhälsoteam ha rutiner för mottagandet. Eftersom vi vet att nyanlända
elever är en riskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och bristande måluppfyllelse är skolans rutiner ett
viktigt steg för att främja hälsa och inkludering.

Att organisera skolan och personalen
Elevhälsans rutiner för mottagande
Elevhälsans kompetenser och deras uppdrag

Syfte med utbildningen
• Kunskap om framgångs- och riskfaktorer i
skolans organisation
• Kunskap om Elevhälsans uppdrag vid
mottagandet av nyanlända elever
• Skapa en egen handlingsplan utifrån er
skolas och er EHTs förutsättningar
Målgrupp
• Elevhälsopersonal, rektorer och
skolledare i grundskola och gymnasium
Deltagares omdömen:
• Rekommendationsgrad från tidigare
utbildningar: 89%
• ”Mycket bra och intressant. Du har varit
mycket bra att lyssna på samt har
förmedlat din kunskap på ett tydligt sätt.”
– rektor, grundsärskola, Nybro
• ”tusen tack för allt givande!” – skolkurator,
grundskola, Nybro

Föreläsare
Malin Valsö är leg. psykolog, författare och en
uppskattad föreläsare med erfarenhet från
både kommunal skola och friskola. Hon har
arbetar som samordnande skolpsykolog och
kvalitetsutvecklare avseende elevhälsa, samt
inom BUP och habilitering.
Fortbildningen
• Omfattar en halvdag
• Kan ges som en uppdragsutbildning
• Kostnad: 15 000 kr/halvdag + moms
Reskostnad tillkommer utanför Stockholm
• Kan kombineras med utbildningen
”Nyanlända elever – hälsa och
inkludering” till en heldag. Kostnad heldag
25 000 kr + moms/heldag
Reskostnad tillkommer utanför Stockholm
• Anmälan är bindande från och med 30
dagar innan föreläsning/kurs

Alla våra utbildningar är upplevelsebaserade och processorienterade. De bidrar både till ett ökat
kunnande och ett förändrat görande. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån era behov, alla
utbildningarna kan till exempel även fås som inspirationsföreläsningar. Det går utmärkt att
kombinera utbildning med uppföljning i form av handledning.
Boka via malin.valso@elevhalsokonsulterna.se. Välkomna!
www.elevhalsokonsulterna.se
malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
0739-373968

