"Att utveckla elevhälsa"

Boka i god
ti

Föreläsningsdag med Petri Partanen
15 mars 2021, digitalt och ev. Stockholm
Fjolårets mycket uppskattade och fullsatta utbildningsdag återkommer igen:
Petri återkommer med en uppdaterad, inspirerande och fullmatad utbildningsdag kring hur
man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som
arbetslag. Han berör hur man utvecklar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet,
olika verktyg för framgångsrika elevhälsomöten. Han visar på hur man vässar rutiner och
ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet.
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 lokalt elevhälsoarbete.
Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoinsatser.
Olika verktyg för elevhälsomöten - samtalsmetodik i elevhälsoarbetet.
Extra anpassningar och särskilt stöd - "behovstriangeln" som samtalsstöd.
Tvärprofessionellt arbetssätt: från individuella till gemensamma analyser.
Teamutveckling i elevhälsoteamet och lagutveckling i arbetslaget, m.m.

Kursledare: Petri Partanen.
Tid och plats: Måndag 15 mars 2021 digitalt, samt om möjligt centrala Stockholm, kl 9.00-16.00.
Målgrupp: Skolledare, elevhälsopersonal, team, arbetslagsledare samt intresserade.
Kostnad: 2790 kr per person, moms tillkommer. Begränsat deltagarantal, anmäl i god tid!

Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med bakgrund från Elevhälsan
i Östersund och som sakkunnig i FoU. Han har utbildat ett stort antal skolledare, elevhälsopersonal och
team. Han har stöttat utveckling av såväl lokal elevhälsa på grund– och gymnasieskolor som hela
elevhälso-organisationer i ett stort antal kommuner. Han har även egna erfarenheter som chef inom
elevhälsa. Petri har skrivit boken ”Att utveckla elevhälsa” samt kunskapsöversikten "Hälsa för lärande lärande för hälsa" på uppdrag av Skolverket. Han har även skrivit böckerna ”Från Vygotskij till lärande
samtal” (Bonniers) samt "Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan."

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

Skolutvecklarna Sverige
www.skolutvecklarna.se

info@skolutvecklarna.se

tfn 08-6279200

d!

