KATEGORITRÄFF EHP MINNSEANTECKNIGNAR
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Datum

2017-11-21

Dag:

16 nov 2017

Tid:

14,00-16,00

Plats:

Skohuset, Lerum

Minnesanteckningar
Deltagare: Mattias, Bo, Cecilia, Karin och Marcus (Mötesledare: Mattias och Josefin)
 Personalinfo
Rasmus och Britta är föräldralediga. Ny för Lena Hacker som är tjänstledig är Kristina Ekerborn.
Hon börjar i januari-18.
 Föregående minnesanteckningar (från 170503)
Genomgång av minnesanteckningar mynnade ut i några fler punkter under ”övrigt”
 Reflektioner kring föreläsning med Desirée Nordlund
Totalt sett framkom att föreläsningen var lyckad och givande. I Gråbo är förhoppningen att
föreläsningen och ökad kunskap ska in i årshjulet. Fler ska ges möjlighet att lyssna. Även på
andra skolor har intresset väckts och det är tydligt att det finns ett stort behov på enheterna att
öka medvetenheten kring ”Särbegåvade barn”. Karin Mattsson Johansson delar med sig av mer
material kring ämnet. Vi länkar till publikationerna från Skolverket på hemsidan under fliken:
Kategoriträffar-EHP
 Övriga punkter
-

Insatsgrupp- Arbetsbeskrivning- Nyanställningar (Hur sprids information)
Samtliga elevhälsopedagoger ingår som nyckelpersoner i arbetet kring skolfrånvaro, och som
nyckelperson är uppdraget att arbeta övergripande och ta fram strukturer som sprids och
systematiseras ute på enheterna.
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Reflektioner som framkom var dock om de i sin roll som elevhälsopedagog skulle kunna ha
ett gemensamt uppdrag och gemensamma strategier kring det konkreta arbetet med elever
som uppvisar en problematisk skolfrånvaro. Skulle detta kunna vara det gemensamma för
deras yrkesgrupp? Hur skulle det kunna se ut? Behov av en gemensam funktion som bevakar
deras yrkeskategori lyfts återigen. Vem ser till att man får information om nyanställningar
och kollegor som slutar? Önskemål om tydlighet kring dessa och liknande frågor.
-

Mötesträffar EHP
Ett behov av gemensamma träffar har tidigare har lyfts. Vid dagens träff framkom att
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behovet kvarstår. Ett nytt datum spikades. Dessa möten ska ledas att elevhälsopedagogerna
själva och vara förlagda ute på enheterna.

