
➠  NPF-säkrad lärmiljö – vad kan det innebära och hur kan vi skapa en  
 skolmiljö som gynnar samtliga elever?

➠  Hur kan vi skapa tillitsfulla relationer och ett skolklimat där  
 trygghet och trivsel dominerar?

➠  Prestationsångest – hur kan vi stötta elever i ett kravfyllt samhälle?

➠  Hur kan vi arbeta med skolfrånvaro på vår skola?

➠  Stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet – hur kan vi arbeta  
 förebyggande och hjälpa elever?

Nils-Eric Tedgård,  
leg. psykolog och  
skolpsykolog

Malin Angberg,  
leg. psykolog, psykoterapeut 
och handledare i KBT
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Psykisk ohälsa bland  
barn och unga

Datum och plats: 9–10 april, 2019, Stockholm

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE 

Lisa Clefberg,  
leg. psykolog och leg. 
psykoterapeut

Ida Nescovski,  
leg. lärare, specialpedagog  
och handledare

Niklas Odén,  
metodutvecklare, handledare, 
författare 

En konferens för dig 
inom elevhälsan



Välkommen till Psykisk ohälsa bland barn och unga 
– en konferens för dig inom elevhälsan

En konferens som fokuserar barn och ungas psykiska ohälsa och hälsa utifrån en förebyggande 
synvinkel. Programmet tar upp relevanta ämnen för dig inom elevhälsoteamet och ger dig 
möjlighet att lyssna på experter inom branschen. Under två dagar behandlar vi bland annat hur 
en hälsosam skolkultur som genomsyrar hela skolan kan skapas och hur elevhälsan kan arbeta 
med ett helhetsperspektiv för att säkra goda lärmiljöer för samtliga elever. Vidare pratar vi 
om skolfrånvaro, stressrelaterad psykisk ohälsa, självkänsla och prestationsångest. I år kommer 
föreläsningarna vara av fördjupande karaktär och kompletteras med interaktiva delar som leds 
av föreläsarna och en moderator för att ge dig möjlighet till reflekterande samtal, erfarenhets-
utbyten och diskussioner. 

Under konferensens två dagar lyssnar vi till:

➠ Niklas Odén, fristående sakkunnig och föreläsare som under sin föreläsning ger dig en 
fördjupad inblick i hur vi kan ge eleverna de bästa livsförutsättningarna genom att bygga en 
stödjande och hälsofrämjande skolkultur och utveckla skolans skyddsfaktorer. Du tar del av 
konkreta verktyg för att bygga tillitsfulla relationer och ett skolklimat där trygghet och trivsel 
dominerar. 

➠ Malin Angberg, leg. psykolog, psykoterapeut och handledare i KBT, håller i ett spännande 
pass där hon pratar om stress och ångest. Hur yttrar sig stressrelaterade symtom? Hur kan du 
öka din förståelse för elever som upplever oro och ångest? Malin ger dig råd och tips för vad du 
kan tänka på i mötet med elever.

➠ Lisa Clefberg, leg.psykolog, psykoterapeut och handledare i KBT. Hon är en uppskattad före-
läsare som under sitt föredrag pratar både om elevers självkänsla och presta- 
tioner. Hur kan vi hjälpa elever som lider av dålig självkänsla? Hur kan vi stötta elever i att 
utveckla en sund syn på prestationer? Erhåll råd och ta del av Lisas erfarenheter.

➠ Nils-Eric Tedgård, leg. psykolog och skolpsykolog kommer under sitt föredrag prata om 
problematisk frånvaro och hur vi kan se på begreppet utifrån ett vidgat perspektiv. Han ger dig 
inblick i den senaste forskningen och ger råd för hur vi med tidiga och små insatser kan uppnå 
stora effekter för att motverka skolfrånvaro. 

➠ Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare, delar med sig av metoder och verk-
tyg som är till stöd för att nå samtliga elever och förbättra skolors tillgänglighet genom att göra 
anpassningar i lärmiljön. Idas föreläsning ger dig och kollegorna i branschen tillfälle för gemen-
samma reflektioner och samtal kopplade till utmaningar i den pedagogiska vardagspraktiken. 

Vårt mål med konferensen är att du som arbetar inom elevhälsan fördjupar dig i aktuella äm-
nen som rör barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa. Genom intressanta föreläsningar, tid för 
reflektion och samtal med kollegor i branschen ska du få med dig nya tankar och verktyg för att 
utveckla arbetet inom elevhälsoteamet och det förebyggande arbetet i hela skolan.  

Programmet är utformat för dig som arbetar inom elevhälsan men vi hälsar samtliga som finner 
ämnena relevanta för sitt arbete med barn och unga varmt välkomna.

Försäkra dig om en plats redan idag! 

Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se alternativt  ring in din anmälan på  
telefonnummer 08-410 281 50. 

Varmt välkommen till konferensen!

Vänliga hälsningar

Charleen Fichtner
Utbildningsansvarig 
Kompetensteamet



 Dag 1, 9 april 2019

08.30  Registrering med kaffe och smörgås

08.50  Moderator Ida Necovski inleder konferensen
Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare samt medförfattare till boken EHM elev- 
hälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell.

09.00  En hälsosam skolkultur – hur kan vi arbeta för en god psykisk miljö som  
  genomsyrar hela skolan?
  • Vad säger forskning och beprövad erfarenhet om risk- och skyddsfaktorer?
  • Hur kan vi ge eleverna de bästa livsförutsättningarna?
  • Hur kan vi arbeta med elevernas delaktighet och för en god dialog och  
   samverkan med föräldrar?
  • Ta del av implementeringsmodeller och konkreta verktyg för att bygga ett tryggt skolklimat
Niklas Odén, fristående sakkunnig med över 25-års erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande och  
förebyggande arbete i skola samt med barn och ungdomsverksamheter. Niklas har skrivit ett tjugotal olika 
handlednings- och utbildningsmaterial och är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare. 

10.30  Kaffepaus 

10.50  Interaktiv del – erfarenhetsutbyte och diskussioner
  • Var befinner ni er (er skola) i nuläget gällande en hälsofrämjande och stödjande skolkultur? 
  • Hur arbetar ni (er skola) i dagsläget med er skolkultur och ert sociala uppdrag?
  • Hur vill och kan ni gå vidare? Vilka är era förutsättningar, utmaningar eller möjligheter?
Niklas Odén fortsätter. 

11.45  Lunch 

12.50  Psykisk ohälsa i skolan – hur kan vi förebygga och hjälpa elever?
  • Hur yttrar sig stressrelaterade symtom? 
  • Hur kan vi bemöta och försöka förstå elever som upplever oro och ångest i sin vardag? 
  • Vad är viktigt att tänka på i mötet med elever som visar tecken på stressrelaterad psykisk ohälsa  
   och utbrändhet?
Malin Angberg, Malin Angberg, leg. psykolog, psykoterapeut och handledare i KBT. Hon har tidigare 
flera års erfarenhet som psykolog inom skolhälsovård men jobbar nu på Psykologpartners. Där arbetar hon 
bland annat med att handleda och utbilda inom boendeverksamheter och på skolor samt med bedömning 
och behandling av barn och unga. 

14.20  Paus med kaffebuffé 

14.40  Hur kan vi på ett bra sätt hjälpa elever som lider av dålig självkänsla?
  • Hur kan vi identifiera elever som mår dåligt på grund av dålig självkänsla?
  • Hur når vi fram och stärker elever som tappat tron på sin egen förmåga?
  • Vad stärker en god självkänsla?
  Prestationsångest – hur kan vi stötta elever i ett kravfyllt samhälle?
  • Hur kan vi hjälpa eleverna att utveckla en sund syn på prestationer?
  • Hur kan vi stötta elever i situationer som kräver en prestation?
  • Hur kan vi hjälpa eleverna att hantera motgångar?
Lisa Clefberg, leg. psykolog, psykoterapeut, handledare i KBT och disputerad i psykologi. Hon arbetar på 
en privat terapimottagning i Stockholm och som föredragshållare, föreläsare samt handledare. Lisa ägnar 
en stor del av sin tid åt informationsspridning både i vetenskapliga sammanhang och i olika medier och 
har under de senaste 20 åren skrivit böcker, bokkapitel och forskningsartiklar.

16.40  Dagen avslutas



Dag 2, 10 april 2019

08.10  Slät kopp kaffe och smörgås 

08.30  Problematisk frånvaro – hur kan vi arbeta för bestående förändringar på vår skola?
  • Vikten av att tidigt identifiera beteenden som leder till en frånvaroproblematik?
  • Hur kan vi arbeta med en mall för kartläggning av problemen och skapa rutiner för åtgärder?
  • Hur möter vi elever som hamnat i hemmasittande?
  • Vikten av att bygga en relation till eleven och samarbeta kring problemen?
  • Ta del av goda exempel på uppläggning av arbetet med problematisk frånvaro  
Nils-Eric Tedgård, leg. psykolog och skolpsykolog har över tjugo års erfarenhet av att utbilda skola och 
näringsliv. Han har debatterat skolan i SvD, DN, SR Studio 1 och i UR samt skrivit fackböcker om 
skolan. Hans föreläsningar brukar genomföras i högt tempo, med närvaro och humor.                                              

10.00  Kaffepaus med smörgås                          

10.20  Interaktiv del i form av en diskussionsrunda i helgrupp och i mindre grupper
Under diskussionen kommer du få möjlighet att lyfta frågor och dela med dig av såväl utmanande som 
positiva erfarenheter angående skolfrånvaro. Följande frågor kommer behandlas under den interaktiva 
delen:
  • Vilka hinder ser du för att komma åt problemet med problematisk frånvaro på din  
   skola/i din kommun?
  • Vad har du för positiva erfarenheter av åtgärder för att komma åt problematisk frånvaro?
  Frågorna kan frivilligt bearbetas och resoneras kring i förberedande syfte. Skriv gärna ner dina  
  tankar och frågor och ta med dem till konferensen!

Nils-Eric Tedgård fortsätter.

11.45  Lunch 

12.50  Hur kan ökad förståelse om neuropsykiatriska funktionsvariationer leda till och  
  omsättas till anpassningar i praktiken?
  • Vad kan NPF-säkrad lärmiljö innebära?
  • Hur kan vi tillsammans skapa en helhet som gynnar alla elevers hälsa, lärande och  
   utveckling?
  • EHM – elevhälsomötet – en modell för samverkan och tvärprofessionellt lärande  
   – vad betyder den? Hur ser den ut och vilka effekter kan den ge?
  • Hur kan elevhälsan och lärare tillsammans förstå elever i behov av särskilt stöd för att  
   säkerställa skolans tillgänglighet?
  • Lär dig mer om tydliga strategier för hur elevhälsans arbete kan fokuseras på att analysera   
   och förstå i arbetet med att möta elevers olikheter 
Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare. Hon arbetar med skolutvecklingsfrågor genom 
sitt företag Specialpedagogisk kompetens och driver en blogg i samma namn. Hon arbetar även som 
specialpedagog på Furulidskolan i Aneby kommun. Ida har varit med och utvecklat modellen och  
skrivit boken EHM elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell.

13.50  Paus med kaffebuffé

14.10 Ida Necovski fortsätter 

15.20  Moderator sammanfattar konferensen 

15.30  Dagen avslutas



ANMÄLAN

www.kompetensteamet.se

info@kompetensteamet.se 

08-410 281 50

PRAKTISK INFORMATION

Psykisk ohälsa bland barn och unga  
– en konferens för dig inom elevhälsan

➠ Datum: 9–10 april 2019

➠ Pris: 5 480 kr.  I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.   
 Moms tillkommer.

  Gå 4, betala för 3! 
  Gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan  
  och går inte att kombinera med andra erbjudanden.

➠ Bekräftelse:  Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.

➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Avbokningsregler & förbehåll

Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.  
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se. Vi reserverar oss för förändringar 
i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.



© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1327

Mottagare:

Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm 

B-Post • Port Payé Sverige
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Vill du vara utställare?

Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.

Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka Er 

ställning på marknaden.

Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!

För ytterligare information och priser kontakta oss på 

info@kompetensteamet.se eller 08-410 281 50.

Kompetensteamet är ett konferens- och utbildningsföretag som sedan starten 2009 har 
tagit fram konferenser genom att alltid utgå från målgruppens behov och efterfrågan. 
På så sätt vet vi att konferenserna alltid behandlar de ämnen och frågeställningar som är 
aktuella och som präglar målgruppens yrkesvardag och dess utmaningar. 

Vår ambition är att alltid ha de bästa talarna på plats för att förmedla det senaste inom 
respektive område, både vad gäller forskning och praktik.


