KATEGORITRÄFF KURATORER
Datum

2018-09-18

Dag:

18 sept 2018

Tid

08,00-10,00

Plats

Skohuset, Lerum

Minnesanteckningar

 Nya kollegor:
Marie Vendel – Alléskolan
Malin Ekström Andersson – Almekärrskolan

 Blandad information
-

ACT-budget
I dagsläget finns inte ekonomiskt utrymme för ytterligare anslag till att anordna en ACTutbildning. Samtal förs om statsbidrag kan sökas, alternativt andra vägar att finansiera
utbildningen. Josefin tar på sig att kolla upp vilken summa och omfattning en ACTutbildning skulle handla om för att på så sätt veta hur mycket pengar som behöver sökas.

-

PMO (kommunjurist)
Processen är igång för att ta fram nya riktlinjer (revidera gamla). PMO kommer även att tas
upp på den gemensamma kategoriträffen 24 okt.

-

Plattform Lerum
Josefin informerar om Plattform Lerum. Ett familjecentrerat arbetssätt 7-18 år.
Lättillgängligt föräldrastöd där socialtjänst och skola samverkar. Mer information kommer
24 okt.
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 Aktuella processer
Vi sitter i mindre grupper och samtalar utifrån de utmaningar som finns i kuratorsrollen i
dagsläget. Syftet med samtalet är att identifiera och analysera på vilket sätt kategoriträffarna kan
vara till stöd i det dagliga arbetet. Vi pratar om VAD och HUR.

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 10 00 (vx)
0302-52 11 18 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239

VAD
Samarbete mellan kategorier (vad ska vi samverka kring?)
Delge erfarenheter (vad fungerar?)
Hur omvandlar vi teori till praktik? Hur medvetandegörs teorin i praktiken?
Utvärderingar (vad ska utvärderas och hur gör vi det?)
Viktigt att skilja på handledningsfrågor och kategorifrågor
Delge och analysera förebyggande och främjande arbete
Bjuda in till föreläsning ”Hjärnstark”
Evidensbaserade metoder
HUR
Blandning mellan föreläsningar, information och dialog i helgrupp och reflektionsfrågor i
mindre grupper (såsom dagens aktivitet)

 Gemensamt möte elevhälsan 24 okt
Påminnelse om gemensam kategoriträff 24 okt.

 Nästa träff tors 22/11
Vi pratar om när vi ska lägga träffarna nästa termin och önskemål finns att undvika tisdagar och
fredagar. Att träffas kl: 8-10 med drop-in-fika första kvarten ska kvarstå. Tider för nästa termins
träffar delges 22 nov.

