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NÄTVERKSTRÄFF 
FOKUS: ELEVHÄLSA SOM FRÄMJAR LÄRANDE, UTVECKLING OCH HÄLSA!

Nätverket riktar sig till dig som vill stärka skolans hälsofrämjande arbete. 
Denna nätverksträff ger er ökade kunskaper och verktyg som stärker skolans 

samarbetsmöjligheter och förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande. Kom och 
lyssna på hur ni kan förstärka er elevhälsa. Ta gärna med hela elevhälsoteamet!

Friskvårdsbidrag till dina elever! 
Nu får alla elever som är medlemmar i hälsoråd möjlighet 
till  friskvårdsbidrag. Vi berättar hur!

Elevhälsa som främjar lärande, utveckling och 
hälsa!
Elevhälsan fastnar ofta i åtgärdande arbete, detta 
trots att skolan främst ska arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. Baserat på forskning kommer Ingrid 
Hylander ge oss tips och verktyg som stärker samarbetet i 
hela skolan och ökar förutsättningarna att främja elevers 
hälsa, utveckling och lärande. Under föreläsningen får 
ni möjlighet att utveckla ert hälsoarbete för att möta 
skollagens krav inom främjande arbete. Ni får också 
kunskaper om hur ett salutogent förhållningssätt kan 
appliceras på hela skolan. 

Så fungerar samordnarrollen
Ni får information om hur samordnarrollen fungerar 
praktiskt och hur er skola kan skapa långsiktiga strategier 
för ungas hälsa genom samordnarutbildningen.

Hälsofrämjande arbete - Senaste nytt!
Reactas skolsamordnare Joel Crawford ger er senaste
nytt inom det hälsofrämjande området. Ta del av aktuell 
forskning och nyskapande projekt där ungas delaktighet 
och inflytande är i fokus. 

Nätverka med kollegor!
Träffa kollegor från hela Sverige och diskutera hur ni 
kan öka förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete, 
stärka elevers delaktighet och inflytande. Ta del av 
framgångsexempel och dela med er av era egna 
erfarenheter. 

Kompetensstöd för ökat hälsofrämjande arbete
Reacta ger skolor ökade förutsättningar att arbeta
hälsofrämjande med kompetensstöd. Ni får en genomgång 
om de förutsättningar som finns för er skola att få 
kostnadsfri fortbildning genom hälsofrämjande aktiviteter 
på skolan.

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

NYHET!



 DELTA SOM
ÖVRIG                        

• 995 kr/person
• Fika
• Dokumentation och praktiska verktyg

 DELTA SOM
STÖDMEDLEM

• Kostnadsfritt
• Betald vikarie              
• Betald resa  
• Betald logi
• Fika
• Dokumentation och praktiska verktyg

NÄTVERKSTRÄFF 
FOKUS: ELEVHÄLSA SOM FRÄMJAR LÄRANDE, UTVECKLING OCH HÄLSA!

Ingrid Hylander är psykolog och docent i pedagogik vid Karolinska Institutet med stor erfarenhet av 
forskningsprojekt, undervisning och handledning med fokus på kvalitetsbaserat elevhälsoarbete och stärkta 
samverkansmöjligheter för elevhälsan. Hon är även författare till flera böcker, bland annat en nyutkommen 
bok skriven tillsammans med Gunilla Guvå: Elevhälsa som främjar lärande om professionellt samarbete i 
retorik och praktik. Under nätverksträffen kommer Ingrid fokusera på de verktyg som kan stärka er skolas 
förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande.

Joel Crawford är skolsamordnare på Reacta. Joel ansvarar för Reactas skolverksamhet där han samordnar,
utbildar och handleder skolor att arbeta med hälsorådsmodellen och stärka skolans möjligheter att stärka det
hälsofrämjande arbetet. Han är även sammankallande för nätverket som låter samordnare och stödjare från
skolor mötas och utvecklas.

INFORMATION
Plats: Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10
Datum: 10 oktober
Målgrupp: Nätverket riktar sig till dig som är samordnare eller 
stödjare för hälsoråd på skolan eller arbetar som exempelvis 
skolsköterska, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog,
specialpedagog eller på annat sätt har intresse för skolans
hälsofrämjande arbete

PROGRAM
13:00 Senaste nytt inom hälsofrämjande nyheter!
13:15 Friskvårdsbidrag till elever, så funkar det!
13:30 Kompetensstöd för hälsofrämjande elevhälsa
13:40 Nätverkande fokus: Hur kan tillgängliga lärmiljöer för ett 
hälsofrämjande förhållningssätt skapas?
14:40 Fika
15:00 Elevhälsa som främjar lärande, utveckling och hälsa!
16:00 Inför nästa nätverksträff

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


