
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österbottens elevvårdsdag 6.2.2020 

cll.fi 

 Innehåll:  

Vad betyder egentligen det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet i skolan? Har vi koll på 
begreppen och alla en gemensam förståelse kring 
dessa?  

Under fortbildningsdagen kommer vi att beröra hur man 
kan utveckla de förebyggande och hälsofrämjande 
insatserna på den egna skolan. Vi får tillfälle att vässa 
våra rutiner för att säkra planering, genomförande och 
uppföljning av elevvårdsarbetet.  

 
 
Anmälan: www.cll.fi/anmalan  

Avgift: Avgiftsfri, inkl. kaffe och lunch.  
Finansieras av Utbildningsstyrelsen.  

Målgrupp: Skolornas elevvårdsgrupper inom 
den grundläggande utbildningen  

samt deltagarna i Jakobstadsregionens kurs 
’En verksamhetskultur där lärande och 
välmående är i fokus’ (kursdag 3)  

Tidpunkt: 6.2.2020 kl. 9-16  

Ort: Norrvalla, Vörå  
www.folkhalsan.fi/norrvalla   

Kontakt:  
Eva Åstrand  
eva.astrand@abo.fi, 050-476 1124  
Ulrica Taylor   
ulrica.taylor@korsholm.fi, 044-727 1237 
Kiti Lindén  
kiti.linden@jakobstad.fi, 044-785 1808  

Hållbarhet som  
ledord 



Program 

Dagen är ett tillfälle för elevvårdsgrupperna att skapa en gemensam förståelse för hur elevvårdsarbetet 
kan utvecklas på den egna skolan. I våra egna elevvårdsgrupper definierar vi vad det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet betyder i vår organisation och vi gör konkreta planer för det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet i vår skola. Vi diskuterar kring styrkor och hur vi kan använda oss av dem när 
vi stöter på utmaningar. Dagen bjuder dessutom på stunder av återhämtning.

8.45- Morgonkaffe serveras 

9.00 Välkomstord och dagens program 

Energiboost 

9.30 Petri Partanen - Hur implementera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i 
skolans vardag 

Arbete i grupper – Gemensam syn kring begreppen i vår organisation och konkreta 
åtgärder i vår skola

12.00 Lunch

12.45 Petri Partanen - Hur lyfter vi den enskilda elevens styrkor

Learning café kring styrkor 

16.00 Dagen avslutas 

Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med bakgrund från 
elevhälsan i Östersund. Han har i Sverige utbildat ett stort antal skolledare, elevhälsopersonal och team. 
Han har stöttat utveckling av såväl lokal elevhälsa på grundskolor och gymnasier som hela 
elevhälsaorganisationer i ett stort antal kommuner. Petri har också skrivit bl.a. boken ”Att utveckla 
elevhälsa”. 

Mera om Petri Partanen på: 
https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

Eventuella mindre förändringar kan ske i programmet.


