När pedagogernas samlade erfarenheter och
kunskaper inte räcker till – vad gör vi då?
Välkommen till en dag om samverkan för tidig upptäckt och tidiga
insatser - för barn i behov av särskilt stöd i förskolan
Vad?
Psynk bjuder in till en dag med inspiration, reflektion och handledning kring hur vi
på hemmaplan kan förbättra samverkan kring förskolebarn som behöver särskilt
stöd.
Varför?
Ni som bjuds in till detta tillfälle har gemensamt att ni deltar i Psynkprojektet
inom tema skolresultat och psykisk hälsa på den intensiva nivån. Det
utvecklingsarbete som ni bedriver under projektperioden ska kunna inspirera och
vägleda även andra kommuner och landsting. Ett av de områden som ingår i temat
är tidiga upptäckter och tidiga insatser. Därför vill vi erbjuda er inspiration och
handledning för att kunna utveckla arbetet med samverkan kring barn som
behöver särskilt stöd.
För vem?
Dagen riktar sig till er kommuner och landsting som deltar på intensiv nivå inom
Psynkprojektets tema skolresultat och psykisk hälsa. Målgruppen är förvaltnings/verksamhetschefer för förskola och skola, BVC, socialtjänst och BUP samt
förskolechefer/rektorer och eventuellt andra verksamheter som ni bedömer vara
aktuella för samverkan.

Av vem?
Dagen kommer att ledas av Barbro Roman Ihlar, som hela sitt
yrkesverksamma liv har arbetat med fokus på barn/elever som behöver särskilt
stöd både inom förskola och skola, bland annat som elevhälsochef. Barbro har en
bakgrund som pedagog och psykoterapeut med inriktning både på barn och
vuxna.
Hur?
Dagen kommer att handla om hur de resurser kommun och landsting förfogar
över kan samverka för att hjälpa de barn som behöver stöd. Förutom föreläsning
kring detta kommer ni även att få möjlighet till kommunvis reflektion utifrån era
lokala förutsättningar under handledning av Barbro.
Föreläsningens innehåll





Pedagogens ansvar när kunskap och erfarenhet inte räcker
Att veta vart man ska vända sig när man i förskolan inte lyckas nå
verksamhetsmålen och förskolan själv tömt sina resurser
Att sätta mål
Att sätta in insatser i tid, för att motverka att problemen blir värre och
följer med upp i grundskolan

Tid:

den 1 oktober 2013 kl. 9.50 – 16.00 (kaffe från 9.30)

Plats:

Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 9, Stockholm

Kostnad:

Gratis, även eventuella resor bekostas

Anmälan:

Anmälan sker via denna länk. Senast 2 september. För
frågor kring anmälan, kontakta sofie.johansson@skl.se.

Program:
9.30 - 9.50

Kaffe och smörgås

9.50 - 10.00

Välkomna, några ord om Psynk

10.00 - 12.00

Föreläsning

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 16.00:

Tid för kommunvisa reflektioner med handledning av
Barbro, och seminarium om målsättning och
målformulering

Efter lunchen erbjuds ett seminarium kring hur man formulerar mål i samverkan
kring barnet. Seminariet hålls av Anna Borg som arbetar som elevcoach i Salems
kommun. I sitt arbete med att sätta målsättningar för elever lånar Anna tankesätt
från idrottens värld. Seminariet hålls två gånger så att varje kommun hinner få
både lyssna på Anna och få reflektionstid tillsammans med Barbro. Även Björn
Wickström, temaledare i Psynkprojektet kommer att vara på plats för att
informera om ett utvecklingsarbete om Samordnade individuella planer (SIP). SIP
kan användas även inom förskola och skola.

För ytterligare information
Hanna Sällemark, hanna.sallemark@skl.se
Tel 08-452 79 29
Carianne Lundvall Karlsson
Carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se
Tel 070-713 53 99
Frågor om resekostnader och ev. boende
Carianne Lundvall Karlsson
Carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se
Tel 070-713 53 99

Varmt välkomna!
Carianne Lundvall Karlsson, temaledare Skolresultat och psykisk hälsa
Hanna Sällemark, temaansvarig Skolresultat och psykisk hälsa

