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Nya Samhällskontraktet -  
Tillsammans får vi saker att hända
Med kreativa arbetssätt, nya kunskaper och våra olika perspektiv, 
hittar och utforskar vi smarta och långsiktiga lösningar.  
Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktets 
berättar hur. 

Vad har meningsfull fritid  
för betydelse för att kunna slutföra skolan? 
Vi har frågat ungdomar hur de ser på betydelsen av meningsfull 
fritid och god hälsa för att kunna slutföra gymnasiet.  
Dessutom berättar professor i folkhälsovetenskap,  
Katarina Bälter, om projekt ACTION.

Med facit i hand. Hur blev det  
med ungdomars hälsa i Coronatid? 
Sabina Kapetanovic från Högskolan Väst som varit projektle-
dare för en stor studie med 1700 ungdomar. 
Dessutom berättar Elin Liljeblad, Strateg Kompetensförsör-
jning, Region Sörmland om deras sammanställning av pande-
mins påverkan på elevernas mående och kunskapsutveckling.

Hur kan vi främja ungdomarnas hälsa?
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan 
göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. 
Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, 
utan på friskfaktorer. Kristina Bähr är specialist i barn- och  
ungdomsmedicin, författare, föreläsare och dessutom driver 
hon Hjärnpodden. 

Hur ökar vi ungdomarnas  
förutsättningar att lyckas? 
Karolina Öjemalm, projektledare för Kraftsamling skola och 
Malin Sturk,trygghetskoordinator, Eskilstuna kommun kommun 
pratar om bostad, uppväxt, segregation och samverkan för 
barn och ungas bästa. 

Framtidshopp i en tuff arbetsmarknad
Hur kan vi få ungdomar att känna framtidstro med otrygga 
anställningar och sms-anställningar blivit normen? 68% av 
svenska ungdomar har inte någon kunskap om framtidens 
arbetsmarknad och många känner därför ångest och oro.  
Elin Spector Trainee manager från ABB och Martell Eriksson 
biträdande rektor på Rekarne gymnasiet. 

Hur kan vi tänka in Folkhälsan  
i den fysiska samhällsplaneringen?
Maria Vejdal, Verksamhetschef Välfärd och folkhälsa, Region 
Sörmland berättar om projektet fysisk aktivitet i den fysis-
ka planeringen som är ett samarbete mellan Sörmlands nio 
kommuner och regionen och den nationella kommittén från 
regeringen för främjande av fysisk aktivitet. 

Hur kan vi arbeta med  
komplexa frågor på nya sätt? 
Hur kan vi arbeta på nya sätt för att förstå och lösa samhälleliga 
utmaningar idag och i framtiden. Hur ser vi till att innovation 
och samverkan skapar nytta för samhället. 
Niklas Huss, innovations- och transformationscoach.
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Hur kan vi få fler ungdomar att gå ut grundskolan? Genom att hjälpas åt.
En av fyra ungdomar går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det behöver vi ändra på 
tillsammans. Det handlar om en komplex utmaning som kräver både breda och specifika insatser, 
både i skolan och i samhället. Målet är att tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhälle där 
varje barn och ungdom ges förutsättningar att uppnå sin fulla potential.
Inkludera Mera erbjuder ett späckat program som lyfter många olika perspektiv på  
Samhällskontraktets fokusområde: skolresultat. Anmäl dig idag. 

Anmäl dig här

https://mdh.mira.se/Events/1605/Apply

