
 

Hälsofrämjande skolutveckling 
 

Webbutbildning Barnets rättigheter  

Sveriges kommuner och landsting har 

tillsammans med Västra Götalandsregionen 

tagit fram en webbutbildning som riktar sig till 

alla som arbetar med barnrättsfrågor.  

Utbildningen består av sju delar med olika 

fokus, bland annat barnkonventionens 

grundläggande artiklar, olika perspektiv och 

hur rättigheterna kan tillämpas. Läs mer  

 

Nytt material för undervisning i 

ANDT  

Ett metodmaterial för lärare har tagits fram av 

Borlänge kommun och utvärderats av 

Högskolan i Dalarna. Metodmaterialet 

integrerar undervisning om alkohol, narkotika, 

dopning och tobak i olika ämnen i årskurserna 

6–9 och syftar till att stimulera ungdomarnas 

kritiska tänkande och få dem att reflektera 

kring sina egna värderingar och attityder kring 

ANDT. Läs mer  

 

Tonårsparlören  

I april landar Tonårsparlören i brevlådan hos 

alla hushåll med en tonåring som fyller 14 år i 

år. Boken innehåller tips, argument och fakta 

om tonåringar och alkohol riktad till 

tonårsföräldrar. Läs mer och beställ boken 

Vill du ta del av informations- och 

presentationsmaterial kopplat till boken så 

finns det hos IQ. Läs mer  

 

Så påverkas vi av alkohol -   

SFI kurs B och C 

Systembolaget har tagit fram ett 

utbildningsmaterial på lätt svenska om 

hur alkoholen påverkar vår hälsa, vår kultur 

och våra traditioner. Ett avsnitt handlar om att 

prata med sin tonåring om alkohol. Läs mer  

 

 

Skolbarns hälsovanor - inkluderar 

nyanlända och asylsökande 

elever 

Vart fjärde år deltar Sverige i den 

internationella undersökningen, Skolbarns 

hälsovanor. Regeringen har gett Folkhälso-

myndigheten i uppdrag att utöka urvalet i 

undersökningen och analysera resultaten på 

läns- och kommunnivå. Kartläggningen ska 

även inkludera nyanlända och asylsökande 

barns hälsa och psykiska hälsa genom att en så 

kallad baslinjemätning. Uppdraget ska 

slutredovisas till Socialdepartementet januari 

2019. Läs mer 

 

Webbutbildning om migration och 

familj  

Webbutbildningen Migration och familj riktar 

sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt 

med barn som anhöriga där familjen har 

migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen 

hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. 

Utbildningen är skapad av Transkulturellt 

Centrum, Stockholms läns landsting, i 

samarbete med Socialstyrelsen. Länk till 

utbildning  

Olika är normen - att skapa 

inkluderande lärmiljöer i skolan  

Sveriges kommuner och landsting har tagit 

fram ett inspirationsmaterial som beskriver hur 

kommuner och skolor kan arbeta för att 

utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgruppen 

är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och 

elevhälsoteam. Materialet beskriver 

framgångsfaktorer, processen, arbetet med 

anpassningar och stöd samt elevhälsan som 

resurs. Som stöd för utveckling finns frågor 

riktade till olika professioner inom 

målgruppen. Läs mer 
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https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/3947/lang-sv/publicPage.do
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http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html


  

Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa Landstinget Sörmland caroline.lundh@dll.se 

Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare Landstinget Sörmland katarina.gustafson@dll.se 

Elin Schelin, ANDT samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län elin.schelin@lansstyrelsen.se 

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!  

 

  

Youmo.se - en sida om kropp och 

hälsa för unga nyanlända  

UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, 

lanserar i april youmo.se som är en sida med 

information om kropp, sexualitet, rättigheter 

och skyldigheter, jämställdhet och psykisk 

hälsa för unga nyanlända. Informationen 

kommer att finnas på lätt svenska, arabiska, 

dari, somaliska och tigrinska. Läs mer  

 

Nya poddar  

Tips om två nya poddar:  

UMO-podden där unga pratar om kroppen, 

sex, kärlek, vänskap och mycket mer 

tillsammans med UMO personalen. 

Barnombudsmannens podd handla om barn 

och barns rättigheter. I det första avsnittet förs 

ett samtal om nyanlända barns hälsa. 

 

Vad händer i Sörmland? 

 

Liv & Hälsa ung 2017 

Länets elever har nu besvarat enkäten Liv & 

Hälsa ung och enkäterna är skickade för 

inskanning. Det första resultatet på länsnivå 

kommer att presenteras i slutet av maj och det 

första på kommunnivå i mitten av augusti. 

Underlagen kommer att finnas på Liv & Hälsa 

ungs hemsida Länk till hemsida 

 

PRODIS grundutbildning 

9 maj arrangeras i Nyköping en utbildning om 

dopning och dopningsförebyggande arbete. 

Målgrupp för utbildningen är personal på 

träningsanläggningar, anställda och ledare 

inom idrotten, polisen, skolpersonal och andra 

aktörer i Sörmland. Anmäl dig senast 27 april, 

först till kvarn gäller!  Läs mer och länk till 

anmälan 

Lär mer om Fragachans.nu 

26 april genomförs en fortbildningsdag om 

hemsidan frågachans.nu. Sidan är framtagen 

av Stockholms läns landstings enhet för 

sexualitet och hälsa (Lafa).  Syftet med 

hemsidan är att sprida korrekt, rolig och 

lättfattlig information om sex och samlevnad 

anpassad till barn och ungdomar i åldrarna 10-

13 år. Sidan kan också användas i 

undervisningen. Inbjudan vänder sig till 

pedagoger och personal inom elevhälsa som 

arbetar på skolor i Sörmland. Länk till 

anmälan 

 

Hälsostöd förebygger psykisk 

ohälsa hos ungdomar 

I sammarbete med Eskilstuna kommun och 

Samordningsförbundet RAR har Landstinget 

Sörmland startat projektet hälsostöd. 

Målgruppen är asylsökande och nyanlända 

ungdomar som går på gymnasium i Eskilstuna. 

Hälsostöd har fem teman: 

 fysisk hälsa 

 psykisk hälsa 

 tobak, alkohol och narkotika 

 sexuellhälsa och relationer 

  värderingar och rättigheter 

Hälsostöd handlar om att ha en dialog med 

ungdomarna. Sjuksköterskorna på Asyl-och 

migrantshälsan ger ungdomarna verktyg och 

tips vid exempelvis sömnsvårigheter och stress 

samt upplyser dem om vart dem kan vända sig 

vid psykisk ohälsa som elevhälsan, 

ungdomsmottagningen och vårdcentralen.  

För mer information kontakta 

sjuksköterskorna Vida, Patrik och Yesenia 

asylochmigranthalsan@dll.se 
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ontaktuppgifter 
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