Kvalitetsutveckling för elevhälsan
Att skapa förutsättningar för ett gott elevhälsoarbete
En välfungerande elevhälsa är en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. Elevhälsan ska utgå från
skollagen, den ska ha fokus på främjande och förebyggande insatser och arbeta systematiskt. Då ökar
måluppfyllelse, hälsa och trivsel hos elever och personal.
Att skapa goda förutsättningar för elevhälsans arbete är en utmaning för många skolor och
skolhuvudmän. Dessa kvalitetsdagar hjälper elevhälsan att skapa förutsättningar för att arbeta i
enlighet med skollagens krav.

Samlad
elevhälsa

Främja och
förebygga

Syfte med kvalitetsdagarna
• Ökad kunskap om elevhälsans uppdrag
och vad det innebär i praktiken
• Skapa samsyn i elevhälsoteamet
• Utveckla era metoder och rutiner för
o Samverkan inom EHT
o Effektiva EHT-möten
o Främjande och förebyggande insatser
o Systematiskt kvalitetsarbete
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.

Systematiskt
kvalitetsarbete

Målgrupp
• Rektorer och elevhälsans övriga
kompetenser
• Kvalitetsdagarna ger mest om hela EHTteamet deltar tillsammans
Kvalitetsdagarna
• Omfattar 1-3 heldagar
• 25 000 kr/heldag + moms
Reskostnad tillkommer utanför Stockholm
• Kvalitetsdagarna lämpar sig väl för
storgruppsformat med hundratals
deltagare
• Anmälan är bindande från och med 30
dagar innan föreläsning/kurs
•

Kontakta Malin Valsö för offert för enstaka
elevhälsoteam 0739-373968

www.elevhalsokonsulterna.se
malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
0739-373968

Deltagares omdömen:
• ”Medveten input som har stärkt mig i
rollen och gruppen utifrån sina roller.” –
rektor grundskola, Göteborg
•

•

•

”Skitbra! Tydligt konkret användbart.
Tack!”
– rektor f-9, Skåne
” Kvalitetsdagarna har gett mig och EHT
vägledning om vart och hur vi ska arbeta
och vilka förväntningar som EHT har”
– socialpedagog, grundskola, Stockholm

Utvärderingar
• Kvalitetsdagarna har gett mig redskap att
bättre hantera min arbetssituation. 7,5/10
•

Kvalitetsdagarna har gett mig ökad
kunskap om elevhälsans uppdrag. 8,5/10

•

Kvalitetsdagarna har bidragit till att jag har
utvecklat verktyg/metoder för att bättre
utföra mitt uppdrag.
7,5/10

•

Kvalitetsdagarna har hjälpt mig att få syn
på utvecklingsområden för mig själv
och/eller mitt elevhälsoteam.
9,0/10

”givande, utvecklande  bra!”
– rektor, grundskola, Skåne

Alla våra utbildningar är upplevelsebaserade och processorienterade. De bidrar både till
ett ökat kunnande och ett förändrat görande. Vi skräddarsyr kompetens- och
organisationsutveckling utifrån era behov. 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

