Minnesanteckningar kategoriträff EHP

2017-05-03

Närvarande: Karin Mattsson- Johansson, Cecilia Wiktorsson, Marcus Sandernäs,
Lena Hacker (Josefin Axelson-nätverksledare)
 Tider för ht2017
Vi spikar tider för nästa läsår. Samtliga träffar kommer att vara torsdagar
kl: 14-16 (två tillfällen/termin):
7/9, 16/11, 25/1, 26/4
Plats: Skohuset
Fika serveras!
Det är önskvärt att kategoriträffarna prioriteras av rektorer/förskolechefer
och deltagare.
 Reflektion kring föregående träff
Ytterligare ett mötesforum har införts för alla EHP. Syftet med detta möte
är att elevhälsopedagogerna ska bli en stödjande grupp för varandra,
genom att man synliggör vad som sker ute på de olika enheterna (delar
goda exempel).
Rekrytering av EHP på Almekärr pågår.
 Problematisk skolfrånvaro
Vi resonerar kring:
-Vad tog vi med oss från konferensen-Magelungen?
- Hur skulle vi kunna gå vidare?
- Vad blir nyckelpersonernas roll och vad blir viktigt att besluta om?
Reflektioner, frågor och synpunkter:
-

Vilken blir nyckelpersonernas roll? Bevaka frågan?

-

Hur använder vi kompetensen som faktiskt redan finns, på ett
ändamålsenligt sätt?

-

Vi behöver dela upp arbetet i Förebyggande och Åtgärdande

-

Önskvärt att rektor/förskolechef är med från start. Gärna redan från mötet
den 17/5 som är med nyckelpersonerna.

-

Vi behöver förhålla oss till det lagförslag kring problematisk frånvaro som
eventuellt kommer i sommar.

-

Insatser bör ske redan i förskola. Stötta pedagoger i deras samverkan med
vårdnadshavare.

-

Vi behöver tänka utifrån de tre delarna: skola, elev, hem

-

Skapa stödjande strukturer såsom mallar. Utgå ifrån de som vi fick på
konferensen.

-

Arbeta systematiskt med relationsskapande.

-

Skapa en organisationskarta där förebyggande och åtgärdande insatser blir
tydligt. Där ska även framgå vem som ansvarar för vad i organisationen.

Vad skulle elevhälsopedagogernas roll kunna vara?
-

Finnas med initialt vid de åtgärdande insatserna kring elevers frånvaro –
hands on!

-

Ta fram en plan tillsammans med förskolechefer kring stödjande
funktioner kring förskolans pedagoger (Lena H)

-

Ta hjälp av varandras kompetenser bland EHP genom att arbeta över
enhetsgränserna. Man plockar in varandra.

-

Ha en föräldrastödjande funktion.

-

Några har en ”spindel i nätet”-funktion för övriga EHP.

