Program

Hemmasittardagen 2017
En temadag om ungas frånvaro

3 maj, Stockholm
Årets tema: Många olika elevgrupper drabbas, många gemensamma lösningar finns.

Temadag om barn med långvarig skolfrånvaro

8.30 – 8.40

VÄLKOMMEN, inledning och praktiska detaljer

8.40 – 9.30

Två utredningar, ett samtal
Malin Gren Landell och Aggie Öhman om de viktigaste slutsatserna i sina
respektive utredningar. Malin om betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers
frånvaro och agera. Aggie om Prestationsprinsens Skolans tomma stolar, om
frånvaro i grundskolan och skolors och kommuners arbete med frågan. Den togs
fram med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

9.30 -10.00

FIKA med mingeluppgifter

10.00 - 10.30

Ett samtal med Malin och Aggie lett av Matthias Rowe

10.35 – 11.45

Elevgrupper som drabbas
Vi får höra om erfarenheter av skolproblem och frånvaro för olika elevgrupper, 15
minuter var. De presenterar också sina tankar om lösningar för ökad skolnärvaro.





Mona Liljedal, Filurum (särbegåvade)
Björn Olsson, Barncancerfonden
Agneta Söder, Autism & Aspergerförbundet
Maria Holst, Ersta Vändpunkt (familjer med missbruk)

11.50 - 12.30

Diskussion/paneldebatt med aktörerna lett av Aggie Öhman

12.30 – 13.20

ENKEL LUNCH, förmodligen en wrap.

13.25 – 14.25

Föräldra- och elevperspektiv – Matthias Rowe samtalar med en pappa om hans
sons skolfrånvaro och med två killar om deras skolgång. Så här var det för oss,
detta hade vi velat slippa, det här hade hjälpt och mycket mer.

14.30 - 15.00

Dagen knyts ihop av Ulrika Jonson, specialpedagog på skola och Helena
Wallberg, frilansande specialpedagog och författare till en rad böcker om
formativ bedömning och betygsättning. De talar om hur man kan arbeta i ett
elevhälsoteam och en skola, som kan ta hänsyn till olika behov hos eleverna och
samtidigt behålla ett konsekvent arbetssätt. Hur man kan stötta lärarna i att
anpassa och ge särskilt stöd.

15.00 – 15.20

FIKA med mingeluppgifter

15.20 – 16.00

Fortsättning. Ulrika och Helena.

16.00- 16.20

Publikens frågor till föreläsarna

16.20 – 16.30

Kort reflektion och summering av dagen

Utställare: Autism & Aspergerförbundet, Forum Funktionshinder, Prestationsprinsen

Arrangörer: Prestationsprinsen, Matthias och Pernilla. Tack Idéer för livet för lån av lokal

