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Nuläge och utmaningar i elevhälsan
Elevhälsans insatser är vik ga för a alla elever ska ges goda förutsä ningar för
lärande och utveckling. Men pandemin har inneburit a elevhälsoarbetet har
behövt bedrivas på nya sä .
17 januari presenterade SKR rapporten "Nuläge och utmaningar i elevhälsan
2021". Rapporten baserar sig på en enkätundersökning. Den bygger på en
undersökning som genomfördes även 2015 och 2018. I årets undersökning
ställdes också frågor om hur pandemin har påverkat elevhälsoarbetet

Läs mera här

Metodstöd
Metodstöd för elevhälsan
Metodstödet är ll för a stödja elevhälsan i deras hälsofrämjande och

förebyggande uppdrag genom a konkre sera och llgängliggöra olika
arbetssä , med särskilt fokus på psykisk hälsa.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har llsammans med
professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer,
skolläkare och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens arbetat för a ta
fram e metodstöd för elevhälsan.
Läs mera här

Främja skolnärvaro
Hemmasi are, skolkare eller korridorvandrare? Benämningen på elever med
problema sk frånvaro varierar men de har gemensamt a de behöver stöd och
en utredning för a komma llrä a med frånvaron. På den här sidan ﬁnns
informa on informa on samlad för a främja närvaro samt åtgärda och
förebygga frånvaro.

h ps://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/framja-skolnarvaro/

Informa on om kramper och anfall
Informa on om epilepsi och omhändertagande vid krampanfall
Vi erbjuder möjlighet för all intresserad personal från förskola, grundskola och
gymnasieskola a få informa on om epilepsi och omhändertagande vid
krampanfall.
22/2 kl: 15-16
samt
9/3 kl: 10-11
Vi kommer a hålla informa onen via TEAMS.
Anmäl Er ll oss, vi behöver er e-mailadress för a skicka en länk.
Hör av er ll oss!
Välkomna önskar Nina epilepsisjuksköterska och Birgi a
habiliteringssjuksköterska.
nina.abbetoft@regionvastmanland.se
021-17 51 81
eller

birgi a.rydh@regionvastmanland.se
021-17 39 59

Årets skolsköterska
Nu har du möjlighet a nominera en kollega, eller varför inte dig själv ll a
koras som årets skolsköterska.
Riksföreningen för skolsköterskor kommer även i år utse årets skolsköterska. Läs
mera i bigogad länk från riksföreningen.
Läs mera här

En god skolstart-andra språk
Broschyren En god skolstart som är tänkt a delas ut vid hälsosamtal i
förskoleklass ﬁnns nu översa

ll ﬂera språk; Arabiska,

Engelska,Finska,Persiska,Somaliska,Sorani och Tingrinja. Maila Amie om önskat
språk så får du en pdf-ﬁl för utskrift

MLA-möten

8 Mars 13.30-16.00 Teams-möte
3 Maj 13.30-16.00 Teams-möte
Länsskolläkarmöte
15/2 13.15-15.30 Teamsmöte
5/4 13.15-15.30 Teamsmöte
17/5 13.15-15.30 Teamsmöte
Utbildningsdag 28 april alterna vt 5 maj

Amie Kangro: Regional elevhälsosamordnare.
Kontaktuppgifter: anne-marie.blomqvist.kangro@regionvastmanland.se,
021-17 49 96, 072-145 61 41
Chris na Lockley: Samordnande skolläkare
Kontaktuppgifter: chris na.lockley@regionvastmanland.se

021-176565, 072-1530944
Vår hemsida:
h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsansmedicinska-insats/

www.regionvastmanland.se
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

