
Vilken kommun/organisation arbetar ni i? 

Kumla (elevhälsa/familjecentralen/hälsopedagog) 

Vad heter ni som diskuterade? 

Barbro Karlsson, Susanne Sandberg, Malin Karlsson, Maria Vörde, Lena Eriksson, Sara Engström, Petra Hagerius 
 

Var det någonting som överraskade/förvånade utifrån förmiddagens presentationer? 

o Ägna en minut åt att enskilt fundera på vad du själv anser stack ut/ förvånade mest. 

o Gå laget runt och berätta för varandra vad ni har valt. 

o Är det någonting utifrån förmiddagens presentationer som ni anser behöver ges en hög/högre prioritet? 

Vad hände 2011? Nya läroplanen en faktor? 

Att föräldrar tillåter sina barn att dricka alkohol! 

Att tjejer (typ) 26 % blivit tafsade på! 

50 % på gymnasiet mår inte bra. 

Samhällsklimatet – ständig uppkoppling, stress. 

Kommunens anställdas sjukskrivningar. 

Skolmaten, vad påverkar vad. 

Samhällsklimat – stress – psykisk hälsa – sjukskrivningar – ekonomi. 
 

Är det någonting ni kan ha användning för i er verksamhet? 

o Diskutera i gruppen och dela med er av era olika tankar. 

o Finns det någon information som ni redan idag använder er av i styrning och ledning och/eller dagliga arbetet. Ge exempel. 

o Finns det någon information som ni skulle kunna använda er av i styrning och ledning och/eller dagliga arbetet, men ännu inte gör? Ge exempel. 

Börja använda resultatet i ELSA på ett tydligare sätt i skolan. Vart ska fokus ligga på det främjande arbetet. 

Behövs samarbete mellan förvaltningar (och andra myndigheter ex. regionen), ex. förbättra flickors psykiska hälsa, sömn. 
 

Vad blir nästa steg? 

o Diskutera i gruppen och dela med er av era olika tankar. 

o Vad gör ni när ni kommer till jobbet på måndag, vad kommer ni ha gjort inom en månad respektive ett år? 

o Finns det någon statistik som ni önskar få en fördjupning kring, på vilket sätt eller i vilket sammanhang i så fall? 

Fortsätta föra ut statistik från ELSA i skolverksamheten. 

Saknas plan i kommunen – behövs en folkhälsoplan – samordnare. 
 

Övrigt 

 


