Minnesanteckningar Nätverksträff- kuratorer 22/2 :
# Nuläget på enheterna:
-

Linnea Esborn är ny kurator på Ljungvik och Hulan.

-

Man börjar prata mer på flera av enheterna om hur man framåt kan jobba
mer förebyggande och främjande.

# Genomgång av föregående minnesanteckningar
# Info möte med Christian Jerhov kring diskriminering:
Frågor som avhandlades på detta möte:
-

En tanke kan vara att elevhälsan träffar arbetslagsledarna för att gå
igenom diskrimineringsgrunderna för kartläggning och diskussion om hur
varje skola säkerställer att man uppfyller grunderna.

-

Dokumentation ska ske om hur man jobbar aktivt utifrån ovan beskrivna
kartläggning, eventuella åtgärder och uppföljning.

-

Om någon elev visar sig vara diskriminerad behöver en speciell
ärendegång göras för detta.

# Info arbetsgrupp PMO:
-

En fråga som uppkom på mötet var att bjuda in kommunjurist för att
säkerställa att ”rätt saker skrivs på rätt plats”. Beslutas att gruppen bjuder
in kommunjurist till nätverksträff nästa termin.

-

En annan tanke som kommit upp är att det skulle vara en fördel om
information ges till hela EHT om PMO för att säkerställa att alla får
samma info om hur arbetet ska utföras.

-

Fråga lyfts om vikten av att nyanställda erbjuds en PMO-utbildning.

-

Länka till de aktuella riktlinjerna som idag finns på intranätet.

# Mötestider nästa termin:
-

Förslag på datum för nästa termin presenteras vid nästa nätverksträff.

# Erfarenhetsutbyte metoder och utbildningar:
Tips på arbetsmaterial:
-

Ett material rekommenderas som heter ”Livskunskap”, innehåller
berättelser och tillhörande övningar

-

Ett annat material som rekommenderas är: ”Livsgnistor” innehållande ett
20-tal böcker och övningar.

-

Ytterligare material är ”Ung livsstil” som används på gymnasiet. Riktat
mot hälsofrämjande, psykoedukativt såsom som sömn, mat, hur hjärnan
fungerar , vad som får oss att må bra osv….Videomaterial som kan
användas både i undervisning och av eleverna själva. För att få tillgång till
detta material betalas en årsavgift på cirka 10 000 kronor. Möjlighet finns
att få titta på materialet innan man skaffar ett abonnemang.

-

En annan bok som rekommenderas är ”Barnen i kramdalen” : lyfter frågor
som man kanske annars har svårt att prata om

-

Föreställningen ”Bonzai” rekomenderas. Dialogteater klassvis. Erbjuds via
Backateatern.
Utbildningar:

-

Nationella självskadeprojektet.se som finns på nätet för att öka upp
kunskapen kring självskada och hur man kan bemöta ungdomar med
självskada. Länk läggs ut.

-

Tips om ACT

Nästa inbokade nätverksträff: tisdag 17/4 klockan 8-10.00

