Kostnadsfria webbinarier november 2021
Fullföljda studier Skaraborg 2.0
I Skaraborg bor cirka 80 000 barn och unga, med rätt till goda och jämlika förutsättningar att fullfölja sina studier. För
att tillgodose barns och ungas rättighet till utbildning har ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivits i Skaraborg och
Västra Götalandsregionen under flera år. Nu tar vi nästa steg.
Fullföljda studier Skaraborg 2.0 är ett projekt som pågår under 2021. Ett av projektets mål är att kartlägga och sprida
erfarenheter, goda exempel och utmaningar kring arbetet med Fullföljda studier. Som en del av projektet bjuder vi nu in
till två digitala, kostnadsfria webbinarier.
Webbinarierna kommer att spelas in för att vara tillgängliga även i efterhand på Utbildning Skaraborgs hemsida.
Varmt välkommen att anmäla dig!
https://www.utbildningskaraborg.se/webbinarier

Onsdag 10 november

kl. 15.00 – 16.00

Vad är vad?
- en kunskapsgrund kring jämlikhet, jämställdhet,
normkritik och liknande begrepp
Välkommen på ett webbinarium som syftar till att reda ut och ge
en grundläggande kunskap kring olika jämlikhetsbegrepp. Våra
olikheter påverkar oss på olika sätt i vår samverkan med samhället
och andra människor. Vad behöver vi som möter barn och unga ha
i åtanke för att skapa jämlika sammanhang där våra olikheter inte
skapar utanförskap, diskriminering, kränkningar eller olika
förutsättningar? Vad innefattas i de olika begreppen? Vad menas
med kön och genus? Hur påverkar normer oss varje dag?
Webbinariet syftar till att ge klarhet i detta viktiga ämne.
Jag som håller i webbinariet heter Camilla Stenson och har arbetat
med dessa frågor inom gymnasieskolan sedan 2018. Sedan 2020
tar jag vidare det arbetet genom min anställning på Skaraborgs
Kommunalförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Onsdag 24 november

kl. 15.00 – 15.45

Må bra i skolan
- elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och
förebygger psykisk ohälsa
Elever, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kan här hitta
enkla tips och råd på hur eleverna kan få en balans i skolvardagen.
Materialet är utformat av elevhälsan i Karlsborgs kommun,
Psykologi för lärande (PFL) tillsammans med elever i projektet
Tillsammans (2017 - 2019).
Vi som håller i webbinariet är:
Ann-Helene Kristoffersson, barn- och elevhälsochef
Annie Fredriksen, rektor
Carina Fontenay, skolkurator
Ann Norling Gustavsson, folkhälsostrateg

Frågor? Kontakta delprojektledare Camilla Lindberg, camilla.lindberg@skaraborg.se

