"Att utveckla elevhälsa"

Boka i god
ti

Föreläsningsdag med Petri Partanen
29 augusti 2017, Stockholm
Fjolårets mycket uppskattade och fullsatta utbildningsdag återkommer igen:
Petri återkommer med en inspirerande och aktuell utbildningsdag kring hur man utvecklar
ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han
kommer beröra såväl hur man utvecklar elevhälsoteamets arbete, olika typer av rutiner
och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av
elevhälsoarbetet, och hur man vrider arbetet från akuta insatser mot förebyggande och
främjande arbete. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att
skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som
förvaltningsövergripande.
Ur innehållet:

Sambandet mellan elevhälso- och skoluppdraget (LGR, Skollag, Allmänna råd)

Skolledarens, elevhälsopersonalens och lärarnas roller i det lokala elevhälsoarbetet.

Tvärprofessionellt arbetssätt: från individuella till gemensamma analyser.

Teamutveckling i elevhälsoteamet och lagutveckling i arbetslaget.

Att utvärdera effekter av elevhälsoarbetet—en praktisk modell.

Huvudmannens styrning och ledning av elevhälsoarbetet—konsekvenser och
arbetssätt.
Kursledare: Petri Partanen.
Tid och plats: Tisdag 29 augusti 2017 i centrala Stockholm, kl 9.00-16.00.
Målgrupp: Skolledare, elevhälsopersonal, team, arbetslagsledare samt intresserade.
Kostnad: 2790 kr per person, fika och lunch ingår, moms tillkommer. Begränsat
deltagarantal, anmäl i god tid!

”Fördjupningsdag för elevhälsoteam (EHT)”
30 augusti 2017, Stockholm
Vi erbjuder en fördjupningsdag för elevhälsoteam i smågruppsformat, med erfaren coaching av
Petri Partanen. Ni får hjälp med det vidare utvecklingsarbetet och får ta del av erfarenheter
från andra elevhälsoteam. Fördjupningsdagen förutsätter deltagande på föreläsningsdagen
innan, den 29 augusti, samt att elevhälsoteam och skolledare deltar tillsammans. Begränsat
antal team erbjuds plats i samråd.
Tid och plats: Onsdag 30 augusti 2017 i centrala Stockholm, kl
9.00-16.00. Kostnad: 2790 kr per person, fika och lunch ingår, moms
tillkommer.
Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med bakgrund från
Elevhälsan i Östersund. Han har utbildat ett stort antal skolledare, elevhälsopersonal och elevhälsoteam.
Han har stöttat utveckling av såväl lokal elevhälsa på grund– och gymnasieskolor som hela
elevhälsoorganisationer i ett stort antal kommuner. Han har även egna erfarenheter som chef inom
elevhälsa. Petri har skrivit boken ”Att utveckla elevhälsa”. Han har tidigare skrivit ”Från Vygotskij till
lärande samtal” (Bonniers.)

Mer information och anmälan görs via vår hemsida under rubriken ”Anmälan till kurser”
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