Minnesanteckningar Kuratorer 2017-09-12
Närvarande: Lena Martinsson, Åse Skogvall Tibblin, Sara Carlsson Hägglund,
Emil Wallgren, Magdalena Karlsson, Jana Nordgren, Caroline Johansson,
Madeleine Boström, Nina Svanström, Laisa Svantesson
(Lisa Karlholm, Josefin Axelson)
 Visar hemsidan http://www.eeulerum.com/ Här ligger bl.a. dagordning,
tider, datum och minnesanteckningar ligga. Klicka på
”utvecklingsprocesser”.
 Nästa mötestid: 9/11 2017 kl: 08,00-10,00 (frukost serveras)
 Nya riktlinjer för Likabehandlingsplanen:
Vi samtalar både kring hur arbetet med Likabehandlingsplanen kan och
bör gå till så att det blir ett levande arbete och dokument, men vi pratar
också om vikten av att det måste vävas ihop i de övriga processerna. Det
bör inte ligga utanför skolornas andra utvecklingsområden. Frågor kring
hur man tar sig an diskrimineringsgrunderna för att möta olika åldrar togs
upp. En tanke fanns kring om några eller alla skulle behöva träffa
Christian Jerhov för att resonera vidare utifrån hans text. Sara
rekommenderar SPSM:s kartläggningsverktyg Värderingsverktyg för
tillgänglig utbildning
https://www.spsm.se/globalassets/dokument/lankar-varderingsverktyg-fortillganglig-utbildning/handledning-varderingsverktyg.pdf
 PMO
Många frågor kring PMO tas upp. För att systemet ska fungera bör det
tydliggöras hur det ser ut kring lagring av dokument. Hur länge lagras det?
Det finns ett behov av att tydliggöra vad som ska skrivas och vad som
händer med det som skrivs? Är tanken att man ska ”ärva” andras
dokumentation? Var ska man i så fall leta? Tidigare erbjöds en utbildning,
finns den fortfarande? Vem i kommunen är ansvarig för PMO? Lisa och
Josefin ansvarar för att ta reda på detta och återkoppla? Bjudas in till
kategoriträff?
 Utbildningar:
Inga aktuella utbildningar att boka sig till framkom under träffen.
Eventuella tips mailas ut från respektive kurator.
 Litteraturtips: Skolsocialt arbete (Åsa Backlund, Sara Högdin &
Spånberger Weiz (red)

 Till nästa gång: - Hur långt har var och en kommit med
Likabehandlingsplanerna på respektive enhet?
 Övrigt
Ett önskemål om att bjuda in socialtjänsten framkom. Innan vi ser över
den möjligheten behöver vi få in frågeställningar från var och en av er för
att på så sätt kunna formulera rätt syfte.

