
 
 

 

 

Nyhetsbrev från Sydnärke folkhälsoteam 
Nr 24, juni 2018 

Sydnärke 

Tack alla ni som kom och deltog på årets stora folkhälsokonferens i södra länsdelen: Omtag, 

famntag, klapp eller adjöss – Folkhälsa på riktigt för unga, äldre och alla. Vi har i utvärderingen fått 

väldigt positiv respons överlag både på helhetsintrycket av dagen och på alla våra föreläsare. Till 

nästa år ska vi se över konceptet Open space som vi provade på, liksom starttiden med hänsyn till de 

resande! Presentationerna från samtliga föreläsningar hittar du på folkhälsoteamets hemsida via 

denna länk:  

Dokumentation från konferensen Omtag, famntag, klapp eller adjöss 

Askersund 

Under den halvdagskonferens som genomfördes för politiken i Askersunds kommun presenterade 

kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar och utredningssekreterare Elin Weiss, även utbildade 

genuspedagoger, en del av det pågående arbetet utifrån genus, jämställdhet och normkritik. 

Förskolan, skolan och fritidshemmet ska se till att alla barn och elever får en jämställd och likvärdig 

utbildning där alla är lika mycket värda. I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det att: "Skolan ska 

aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 

pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet". Utifrån detta har genuspedagogerna 

ett uppdrag att granska könsskillnader i betygsresultat, där man bland annat funnit att de ämnen 

som uppvisar allra störst könsskillnader till flickornas fördel är bild, moderna språk och svenska. 

Utöver det har de även undersökt huruvida elever anser att vissa ämnen passar bättre för flickor eller 

bättre för pojkar. Detta gjordes via en enkät till samtliga kommunens elever som går i årskurs 3. Mer 

om detta arbete kan du läsa på:  

http://www.askersund.se/utbildning-och-barnomsorg/genus-jamstalldhet-och-

normkritik.html#.Wxpdtrknbq5 

Hallsberg 

Kommunledningsgruppen avsatte en eftermiddag för att fördjupa sig i aktuell folkhälsodata och 

diskutera folkhälsoläget i Hallsberg i relation till länet och riket i övrigt. Mycket av diskussionen 

fokuserades kring vikten av goda skolresultat och utbildning, som i sin tur underlättar för möjlighet 

till självförsörjning genom arbete. Även områden som integration, trygghet och förutsättningar för 

fysisk aktivitet aktualiserades, samt perspektiven jämlikhet och jämställdhet. Likartade analysdialoger 

har hållits med både tjänstepersoner och politiker även i Laxå, Lekeberg och Askersund som ett led i 

arbetet med att hitta gemensamma prioriteringar för folkhälsoarbetet i Sydnärke.   

http://lekeberg.se/omsorgochhjalp/folkhalsoarbete/konferensdokumentation.4.acc709b14d37e0919d1380.html
http://www.askersund.se/utbildning-och-barnomsorg/genus-jamstalldhet-och-normkritik.html#.Wxpdtrknbq5
http://www.askersund.se/utbildning-och-barnomsorg/genus-jamstalldhet-och-normkritik.html#.Wxpdtrknbq5


 
 

 

Kumla  

Under 2017 pågick ett pilotprojekt på initiativ av Sydnärkes utbildningsförbund, vilket syftade till att 

möjliggöra kontinuerlig dialog mellan unga och beslutsfattare via ett ungdomsråd. Efter utvärdering 

har ungdomsrådets deltagare samt styrgruppen enats om att implementera ungdomsrådet i 

ordinarie verksamhet samt att bjuda in ytterligare ungdomar och politiker från Kumla och Lekeberg. 

Ungdomarna i båda dessa kommuner har ställt sig positiva till att delta, liksom skolledningen, och nu 

finns det även formella nämndbeslut om att delta.  

Laxå 

ÖLIF/SISU har under de senaste åren arbetat efter konceptet att ”boosta” föreningslivet i en 

kommun årligen, och nu har turen kommit till Laxå! Syftet med boostningen är att lyfta 

föreningsidrotten i länet genom aktiviteter för alla åldrar. Det blir en vecka full med aktiviteter, 

hinderbana, workshops, kostföreläsning och prova på idrott (se nedan).  

Lekeberg  

Lekebergs kommun har gjort ett omtag för att utveckla arbetet med våld i nära relationer. Under 

2016 formades begreppet nyckelpersoner, det vill säga en person som har till uppdrag att sprida 

kunskap till sina kollegor och den egna verksamheten kring hur man känner igen våld samt hur man 

agerar vid misstanke av utsatthet. I maj bjöds nya och tidigare utsedda nyckelpersoner in till ett 

frukostmöte där representanter från individ och familjeomsorgen, socialpsykiatrin, hemtjänsten, 

boendestöd, gruppboende, Capio vårdcentral, elevhälsan samt Polisen Örebro var på plats.  Den 

positiva uppslutningen visar på att det finns ett gemensamt intresse och engagemang i frågan. Under 

mötet enades deltagarna kring en plattform för kompetensutveckling och utbyte av erfarenhet.  

Viktiga datum  

Vecka 26, ÖLIF/SISU boostar Laxå: 

 Kick off med hinderbana vid centrumtorget den 25/6 kl. 14.00-17.00  

 Workshop kring trygga idrottsmiljöer i Laxå bibliotek den 26/6 kl. 17.30-19.00 

 Kostföreläsning i Laxå bibliotek den 28/6 kl. 17.30-19.00  

 Prova-på-dag för ALLA utanför Laxåhallen lördagen den 30/6 kl. 10.00-13.00  
Anmälan görs till: isabelle.olsson@sisuidrottsutbildarna.se 
 

Personal 
Vi vill skicka ett stort GRATTIS till vår föräldralediga medarbetare Sandra och hennes nytillkomna 

dotter Freja! Vi säger också tack till Kristin som arbetat som resursperson från Ölif i teamet, då även 

hon kommer gå på föräldraledighet inom kort!  

 

Bea Scherp, folkhälsochef   0585-489 52  bea.scherp@lekeberg.se 

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsoutvecklare  0585-489 51  annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se 

Caroline Andersson, folkhälsoutvecklare  0585-488 38  caroline.andersson@lekeberg.se 
Jessica Rydell, folkhälsoutvecklare   0585-489 26  jessica.rydell@lekeberg.se 

Adrian Hosford-Donovan, folkhälsoutvecklare  0585-488 47  adrian.hosford-donovan@lekeberg.se 

Kristin Roswall, hälsoutvecklare, ÖLIF  019-17 55 44 kristin.roswall@olif.se 
Fredric Welander, utvecklingsledare barn och unga, RÖL                           0702-522 632fredric.welander@regionorebrolan.se 
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