Dessutom workshop 5
april kl. 8.45 – 14.15. Vi
tittar i detalj på
framgångsrika arbetssätt
och vi diskuterar just era
utmaningar. Mer info på
våra webbsajter.

Konferens om problematisk skolfrånvaro för

Skolpolitiker och
förvaltningspersonal
Elevers närvaro är en grundläggande faktor för att öka

måluppfyllelse i skolan. Att tidigt identifiera problematisk
skolfrånvaro och förebygga att elever blir långvarigt borta
från skolan, minskar framtida kostnader för omfattande
åtgärder med att hjälpa elever tillbaka till skolgång. Att
klara skolan och att vara i skolan och få ett sammanhang är
också viktiga skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa.

Fler når kunskapsmålen - Bättre ekonomi
Förebygg skolmisslyckanden och minska kostnader
genom att ta kontroll på elevfrånvaron i er kommun.
Minska frånvaro för att öka måluppfyllelse.
Få överblick, gör en analys, sätt in relevanta åtgärder och
följ upp insatser på alla nivåer. Vi ger er goda exempel
och forskning.
Få koll på aktuella lagändringar kring skolplikt. Vi går
igenom vad som är hemkommunens, huvudmannens och
rektors ansvar vid elevfrånvaro.

Vi som håller i dagen

Målgrupp: Politiker inom
skola och socialtjänst,
förvaltningschefer,
skolchefer, skolledning,
utvecklingsledare eller
sakkunniga m.fl. som har
övergripande ansvar för
skolfrånvaro.
Kostnad: 3 200 kr för
konferensen. Konferens +
workshop 6 200 kr, priser
exklusive moms.
Plats och tid: Stockholm,
4 april 2019, 9.30 – 17.00
Arrangör: Alla i skolan,
Prestationsprinsen och
Öhman Institutet
Kontakt:
Malin Gren Landell
malin@grenlandellallaiskolan.se

Aggie Öhman
aggie@prestationsprinsen.se

Mer information på
prestationsprinsen.se under
fliken Hemmasittande elever

Malin Gren Landell, forskare och psykolog,
tidigare regeringens särskilda utredare av
skolfrånvaro med ansvar för utredningen
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och
agera.
Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare,
verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma
stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors
arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

prestationsprinsen.se
Malin Gren Landell

Alla i skolan

Upptagen 4 april eller svårt att hitta tiden att resa iväg? Vi kan komma till er och hålla
en kortversion av denna dag, på en till tre timmar. Kontakta oss på info@prestationsprinsen.se

