
 
 

 

Måluppfyllelse i skolan - 
välkommen till en boostdag! 

 
Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar 
till goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. När vi arbetar 
långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att stärka skyddsfaktorer 
ger det förutom positiva effekter för människor även 
samhällsekonomiska vinster.  
 
Länsstyrelsens främjande och förebyggande arbete fokuserar särskilt på 
tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer; måluppfyllelse i skolan, goda 
föräldrabarnrelationer samt meningsfull fritid.  
 
Länsstyrelsen bjuder in till en digital boostdag med temat 
måluppfyllelse i skolan utifrån arbetet med Prevention 
Östergötland.  
 
Dagen riktar sig i första hand till de kommuner som deltar i arbetet 
med Prevention Östergötland. I mån av plats är även andra deltagare 
välkomna. 
 
PLATS: Skype 
 
TID: tisdagen den 30 november klockan 09.00 – 12.00 
 
Anmäl dig via Länsstyrelsens kalender senast den 23 november  

https://www.lansstyrelsen.se/5.138bab1c17cbcc62eef5aac.html


 
 

 

Program 
 

9.00 – 9.20 INLEDNING  
 Måluppfyllelse i skolan - en skyddsfaktor – Camilla Pettersson  

    Om mig - Hanna Henriksson  
    

9.20 - 10.05 TEMA Nyanländas lärande 

Studiehandledning – ett utvecklingsarbete med många spår - 

Åza Jarlsdotter 
 Nyanlända elever, stöd och måluppfyllelse - Nihad Bunar  

 
10.05- 10.25 DIALOG  
 
10.25 -11.15  TEMA Frånvaro, orsaker och insatser 

Tryggare skola - Mjölby kommun – Marcus Kjettselberg och 
Roger Max   

 En spindel i nätet – Valdemarsviks kommun - Kennet Kjellgren 
och Hilda Larsson 

  Skolnärvaro som skyddsfaktor - Malin Gren Landell 
  
11.15-11.20  PAUS 
 
11.20-11.50  TEMA Hälsofrämjande skola och samverkan 

Backa barnet – arbete inspirerat av Skottlandsmodellen – Ystads 
kommun 

 Familjestöd i skolan för ökad jämlikhet -Lovisa Liyanage 
 

11.50-12.00  DIALOG OCH SLUTREFLEKTION 
  



 
 

 

Medverkande 
 
 

Camilla Pettersson, fil dr folkhälsa Region Örebro och Karolinska 
Institutet  
 
Hanna Henriksson, Verksamhetsutvecklare och samordnare för 
ungdomsenkäten Om mig. Enheten för statistik och folkhälsa Region 
Östergötland 
 
Åza Jarlsdotter, utvecklingsledare flerspråkighet och nyanlända och 
enhetschef för Mottagningsenheten. 
 
Nihad Bunar är professor vid Specialpedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet. 
 
Marcus Kjettselberg (ANDTS samordnare) och Roger Max 
(brottsförebyggande samordnare), säkerhetssamordnare Mjölby 
kommun 
 
Kennet Kjellgren och Hilda Larsson, socialpedagoger Valdemarsviks 
kommun 
 
Malin Gren Landell, disputerad psykolog, regeringens tidigare utredare 
på frånvaro 
 
Lovisa Liyanage, familjestödjare, Örebro kommun 
 

 
 


