
Boka på reacta.se

Vill du arbeta mer hälsofrämjande? Behöver du
inspiration, kunskap och resurser att organisera ett
systematiskt elevhälsoarbete? Kom och lyssna på
inspirerande föreläsare, få nyskapande forskning 
och lär dig praktiskt komma igång med hälsoråd på 
er skola!

- Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete 
på din skola!
- Enkla evidensbaserade verktyg för ett tvärprofessionellt
arbetssätt!
- Samtalet i skolan som en möjlighet för lärande!
- Så kan civilsamhället stötta skolans hälsoarbete!
- Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad
måluppfyllelse?
- Dansintervention och rörelseglädje som framgångsrik
 metod för ökad psykisk hälsa!
- Så skapar du en framgångsrik samverkan för 
inkluderande lärmiljöer!

STOCKHOLM
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08:30 Hälsorådsmodellen, så systematiserar ni skolans 
hälsofrämjande arbete

Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit
fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande
arbete i skolan. Modellen utgår ifrån det systematiska
kvalitetsarbetet och ger enkla, konkreta verktyg för att skapa en 
struktur för elevers lärande, utveckling och hälsa.

- Enkla evidensbaserade verktyg som skapar ett salutogent och 
hälsofrämjande arbete på skolan!
- Så kan elevhälsan få stöd av Reacta att samordna det
hälsofrämjande arbetet!

Joel Crawford är skolsamordnare på Reacta och har bred 
erfarenhet av att arbeta mot skolan utifrån ett barn och
ungdomsperspektiv. Joel har utvecklat en modell där det 
främjande arbetet systematiseras genom metoderna ungas 
organisering och empowerment. Modellen används idag av 
hundratals skolor över hela Sverige. 

9:35 Fika och nätverkande

9:50 Dansintervention för elevers psykiska hälsa, gemenskap 
och egenmakt! 
Hur kan dans stärka elevers psykiska hälsa? Anna Duberg 
presenterar sin studie där tonårsflickor med återkommande 
psykosomatiska besvär introducerats kring dansintervention. 
Resultaten har visat på minskad stress, ökad känsla av gemenskap, 
glädje och egenmakt samt stärkt tilltro på den egna förmågan.

- Så kan ungas psykiska hälsa stärkas genom dans och 
rörelseglädje!
- Introduktion till dansintervention, prova enkla praktiska 
övningar.

Anna Duberg är fysioterapeut, medicine Dr. samt 
forskningshandledare vid Region Örebro län. Anna disputerade 
2016 med sin avhandling ”Dansintervention som komplement 
till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande 

psykosomatiska besvär”. Studien har resulterat i ny kunskap om 
hur dans kan stärka ungas psykiska hälsa och prisats med årets 
forskning på Yogagalan 2018.

11:00 Så organiserar ni en tillgänglig lärmiljö för ett ökad 
hälsofrämjande arbete!

För att skapa ett inkluderande arbetssätt där främjande arbete 
prioriteras krävs en tydlig grundstruktur byggd på samverkan och 
tillgängliga lärmiljöer. Enligt Kathrin Thomas leder detta till att 
elever i behov av särskilt stöd kan prioriteras och få det stöd de 
enligt lagen har rätt till.

- Hur kan elevhälsans systematiseras för ökad måluppfyllelse?
- Så frigör ni resurser och samverkar för att prioritera elever i 
riskzonen för ohälsa.

Kathrin Thomas är Elevhälsochef i Motala kommun med över 20
års erfarenhet som rektor och förskolechef. Kathrin har arbetat
inom alla verksamheter från förskola till gymnasium samt 
särskola. Hon handleder även rektorer med målsättningen att 
hitta lösningar på elevhälsans utmaningar. 

12.00 Lunch på egen hand

13:00  Är det en ätstörning? Om det är det, vad gör jag då?

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening. I 
verksamheten möter de barn och unga med oro, sömnbekymmer, 
och utanförskap, vilket ibland kan vara tidiga tecken på en 
ätstörning. Under föreläsningen får du kunskaper om vad en 
ätstörning är, hur du på bästa sätt stödjer den som drabbats och 
hur ni kan skapa hållbara förebyggande åtgärder i ett tidigt stadie. 

- Hur möter vi unga i riskzonen för ätstörningar och hur kan 
förebyggande insatser skapas.
- Personliga berättelser med fokus på de insatser som fungerat.

Maja Engström är utbildad inom Samhälls- och kulturanalys och
arbetar som samordnare för mentorsstöd vid Frisk & Fri. Maja
har själv varit drabbad av ätstörningar och är frisk sedan flera år
tillbaka.

PROGRAM



Reacta är en ideell riksorganisation som ger kunskap och stöd till 
hälsofrämjande arbete - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga.

Kontakt
elevhalsa@reacta.se  

08-940 410

14.30 Fika

15:00 Hur kan elevhälsan gestaltas för att främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande? 

Vilka faktorer kan bidra till utvecklandet och upprätthållandet 
av främjande och förebyggande hälsoarbete? Resultaten i 
undersökningen visar på vikten av långsiktig planering, rektorers 
roll, nära samarbete med pedagoger samt tydliga strategier 
och rutiner som några av de framgångsfaktorer som ökar 
möjligheterna till ett främjande och förebyggande arbetssätt

- Ta del av forskningsresultaten om hur elevhälsan främst kan 
arbeta hälsofrämjande. 
- Så kan elevhälsan gestaltas för ett förstärkt hälsoarbete.  

Bibbi Larsliden är Universitetsadjunkt på Örebro Universitet 
och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Hon har bred erfarenhet av kompetenshöjande insatser för 
elevhälsoteam där hon föreläst och handlett om elevhälsofrågor. 
Tidigare i år presenterade Bibbi sin masteruppsats från Uppsala 
Universitet, Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? En fallstudie 
om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i 
elevhälsoteam.

16.00 Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling

Hur kan samtalet i skolan främja den psykiska hälsan och 
skapa förutsättningar för lärande? Med utgångspunkt från 
sin bok Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling kommer 
Petter Iwarsson visa vikten av relation och samtal för det 
hälsofrämjande arbetet.

- Vikten av relationell hälsa för lärande. 
- Så kan samtalet främja ungas psykiska hälsa!

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning 
inom handledning, familjebehandling och barn- och 
ungdomspsykoterapi. Petter är tidigare sakkunnig på Bris samt 
skolkurator.

BLI STÖDMEDLEM                     
√ Kostnadsfria nätverksträffar
√ Kostnadsfria samordnarutbildningar
√ Samla kompetensstöd till
    • kursavgifter
    • resor
    • logi
√ Rabatt på inspirationsföreläsningar
√ Rabatt på handledning 
√ Söka hälsoprojekt

Bli stödmedlem - få 1000 kr i kompetensstöd. 
Läs mer på reacta.se

BOKA SENAST  
5 SEPTEMBER  

  GÅ 4 FÖR 3



                      
 

 
               
  

Boka på reacta.se

Arbeta med Hälsorådsmodellen 
och få kompetensstöd till skolan 
& friskvårdsbidrag till eleverna. 
Betala t.ex. kursavgiften med 
kompetensstödet och gå kost-
nadsfritt. 

Kursavgift: 3500 kr 
Plats: Historiska museet i Stock-
holm
Datum: 19 september
Ingår: Fika & dokumentation
Målgrupp: Skolsköterskor, 
kuratorer, idrottslärare, skolledare, 
skolpsykologer, specialpedagog 
eller annan personal med intresse 
för skolans hälsofrämjande arbete

Bli stödmedlem
 på reacta.se.

Reacta är en ideell riksorganisation som ger kunskap och stöd till 
hälsofrämjande arbete - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga.  

Kontakt
elevhalsa@reacta.se  

08-940 410

INFORMATION                      

HÄLSORÅDSMODELLEN
KOMPETENSSTÖD  & FRISKVÅRDSBIDRAG 
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KOMPETENS-
STEG

KOMPETENSSTÖD 
TILL SKOLAN

FRISKVÅRDSBIDRAG 
TILL ELEVERNA

FÖR VARJE

Bli stödmedlem 1000 kr Skola

Gå kurs 500 kr Deltagare

Samordnar-
utbildning

3000 kr Skola/år

Starta hälsoråd 1000 kr 1000 kr Hälsoråd

Medlemmar 20 kr
20 kr 

+ 100 kr för var 5:e
Medlem i 

hälsoråden

Aktivitet 1000 kr 1000 kr Redovisning

Årsmöte 1000 kr 1000 kr Hälsoråd

√  Betala kursavgiften
√  Betala resan

Se skolans samlade kompetensstöd på reacta.se

   
GÅ 

KOSTNADSFRITT 
MED KOMPETENSSTÖD

* Mer info på reacta.se

√  Betala hotellnätter
√  Betala vikarie*

MED KOMPETENSSTÖDET KAN NI                      


