
 

Hälsofrämjande skolutveckling 
 

Bristande motivation förklarar inte 
skolmisslyckanden  

Skolgången är en viktig förutsättning för en 

lyckad integration. I en ny avhandling 

konstaterar forskaren att det är viktigt att ta 

vara på ungas egna erfarenheter för att bättre 

förstå problematiska övergångar från skola till 

arbete. En god nyhet är att det inte skulle 

krävas särskilt stora resurser och insatser för 

att förebygga en misslyckad skolgång. Läs 

mer 

 

Pojkar och flickor gynnas av mer 

idrott i skolan 

I Bunkefloprojektet studeras effekten av 

daglig fysisk aktivitet hos barn i grundskolan. 

En ny avhandling visar att särskilt pojkarnas 

betyg gynnas av dagligt idrottande. Men även 

flickorna har nytta av mer idrott. En upp-

följning av hur benmassa och muskelstyrka 

påverkas hos elever har gjorts och här är det 

framförallt flickor som visar på positiva 

resultat. Läs mer 

 

Inget rum för trygghet – barn och 

unga om vräkningar och hemlöshet  

Barnombudsmannen har träffat barn och unga 

som varit med om vräkningar, som lever i 

hemlöshet och i tillfälliga boenden. Rapporten 

bygger på dessa möten och på statistik om 

barns och ungas erfarenheter av ekonomisk 

utsatthet från Barnombudsmannens 

uppföljningssystem Max18. Läs mer 

 

Förskolan spelar roll! 

Kampanjen ”Spela roll” infaller vecka 7, Alla 

Hjärtans Dag-veckan. Syftet är att uppmärk-

samma barn som växer upp i familjer där 

någon vuxen dricker för mycket. Förskolan 

har kontakt med många vårdnadshavare. Det 

gör att personalen har stora möjligheter att 

upptäcka och se de här barnen. JUNIS med 

flera frivilligorganisationer står bakom 

kampanjen. Läs mer  

 

Stöd för unga transpersoner 

Transformering.se är en hemsida för unga 

transpersoner, närstående samt professionella 

som möter unga transpersoner i arbetet. På 

hemsidan finns information om bland annat 

transidentiteter, vård vid könsdysfori, 

rättigheter, sex och relationer. Det finns även 

en fråge- och stödmejl. RFSL Ungdom driver 

hemsidan och verksamheten med stöd från 

Socialstyrelsen. Länk till hemsidan 

 

Hivutbildning i serieform  

Ny webbutbildning om hiv och likabehandling 

har tagits fram för dig som möter människor i 

ditt arbete. Utbildningen är ljudlös och tar 

cirka 15 minuter. Den ger fakta om hiv och 

dagens effektiva mediciner som förhindrar att 

hiv överförs och möjliggör ett långt liv. Du får 

också lära dig mer om bemötande och 

kopplingen till likabehandling för att motverka 

okunskap och fördomar. Utbildningen har 

tagits fram av Göteborgs stad och Posithiva 

Gruppen Väst. Länk till utbildningen 

 

No Hate  

Allt större del av vår kommunikation sker 

genom bilder – allt från emojis till ”visuellt 

småprat” i sociala medier. För att ge pedagoger 

och andra vuxna verktyg att öka ungas 

motståndskraft mot antidemokratisk 

mobilisering har Statens medieråd tagit fram 

ett metodmaterial och fördjupning, i form av 

bilder, text och poddar. Läs mer 

 

Kärleken är fri – stödchatt för unga  

Rädda Barnen arbetar för att motverka 

hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans 

med andra aktörer har de tagit fram chatten 

Kärleken är fri. Det är öppen för alla unga som 

vill ställa frågor. För lärare finns en lärplatt-

form med ny forskning, råd, förslag på 

handlingsplaner och lektioner. Läs mer  
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Tipsa oss gärna om nyheter och händelser i Sörmland! 

Prenumerera på nyhetsbrevet? 

Nyhetsbrevet om hälsofrämjande skolutveckling skickas ut fyra gånger per år. Anmälan sker via denna länk 

Du får gärna tipsa andra om detta nyhetsbrev!  

 

  

Nationella stödtelefonen för 

hedersrelaterad våld och förtryck 

Behöver du råd och konsultation i situationer 

där en ung person är utsatt, eller som du 

misstänker riskerar att utsättas för heders-

relaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångs-

äktenskap och könsstympning?  

Ring 010-223 57 60. Telefonen är öppen på 

dagtid vardagar. Ansvarig för stödtelefonen är 

Länsstyrelsen i Östergötland. Länk till 

hemsida 

 

Orka - om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

Hur är det att ha diagnoser som ADHD, 

autism och tvångssyndrom? I serien Orka från 

Utbildningsradion försöker dessa frågor att 

besvaras. I programen bär en fiktiv karaktär på 

olika problem och programledarens uppdrag är 

att ta reda på hur barnet kan få hjälp med sin 

funktionsnedsättning. De träffar också unga 

vuxna som växt upp med olika diagnoser. De 

berättar hur det var för dem när de var yngre 

och hur de hittat strategier att leva med sina 

svårigheter. Filmerna är för årskurs 4-6, 

lärarhandledning finns. Länk till filmerna 

 

Vad händer i Sörmland? 

 

Don´t Drink and Drive 

NTF kommer kostnadsfritt ut till högstadie- 

och gymnasieskolor för att samtala om 

trafiksäkerhetsfrågor. Målgruppen är 

skolpersonal som i sin tur ska kunna informera 

elever. De bistår med material och tips på 

upplägg för undervisning och temaaktiviteter. 

Informationen tar ca 30 minuter. Boka ett 

besök, ”först till kvarn gäller”, kontakta Jenny 

Johansson, jenny.johansson@ntf.se 

 

 

Information till elever om 

psykisk(o)hälsa 

På Nyköpings Enskilda Gymnasium har 

Monica Jonsson och Ulla Sunnerfors tagit 

fram ett arbetsmaterial för undervisning. Syfte 

var att informera om och öka förståelsen kring 

psykisk(o)hälsa så att eleverna i högre grad 

söker hjälp om de mår psykiskt dåligt. 

Undervisningen tar ca 2,5 timma och vänder 

sig till årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Av 45 

elever svarade 41 ja på utvärderingsfrågan, 

”om den här lektionen påverkat dig att lättare 

söka hjälp om du skulle må psykiskt dåligt”. 

Detta goda resultat gör att Monica och Ulla 

vill dela med sig av sitt arbete. Mer 

information finns i tidningen Skolhälsan 

nummer 4 2016. 

Suicidprevention i Sörmland 

Landstinget Sörmland har sedan 2013 bedrivit 

ett suicidpreventivt arbete med syfte att öka 

kunskapen om psykisk ohälsa och stärka 

samverkan mellan berörda. I vår erbjuds en 

utbildning som riktar sig till högstadieelever. 

Är du intresserad av att prata med ungdomar 

om psykisk ohälsa i deras skolmiljö? Sök 

instruktörsutbildningen! En föreläsningsserie i 

kris och trauma anordnas på tre orter i länet, 

Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Mer 

information och anmälan, kontakta Charlotta 

Skålén, charlotta.skalen@dll.se 

 

Liv & Hälsa ung 2017 

Under våren genomförs enkätundersökningen 

Liv & Hälsa ung i Sörmland. Denna gång får 

elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och 

årskurs 2 på gymnasiet besvara frågor. 

Intresset för att medverka har varit stort. 

Nästan alla skolor deltar i årets undersökning 

vilket är mycket glädjande. Länk till hemsida  

 

Kontaktuppgifter 

ontaktuppgifter 

Nyhetsbrevet om hälsofrämjande skolutveckling 
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