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Det var svårt att koncentrera sig i skolan – typ



Varmt Välkommen!
Ta del av resultat och erfarenheter från projektet Skol-BIM (BIM; Barn 
i missbruksmiljö), som är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt 
och som handlar om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge 
stöd till elever som har föräldrar med missbruksproblem. 

Skolan är en betydelsefull arena där lärare, elevhälsa och 
annan personal kan göra stor skillnad i barnens liv. Idag vet vi, att 
skolframgång är en viktig skyddsfaktor och att barn som har en 
förälder med missbruksproblem behöver få stöd i skolarbetet. Med de 
kunskaper och erfarenheter som genererats i projektet vill Skol-BIM 
bidra till att alla barn ges förutsättningar för att klara skolgången och 
nå kunskapsmålen. 

Skol-BIM är ett gemensamt projekt mellan Region Uppsala och 
Uppsala universitet med finansiering från Folkhälsomyndigheten.

Under dagen diskuteras
• resultat från intervjuer med ungdomar om hur de ser på skolans

stöd till dem

• vad skolans dokumentation säger oss om stödet till eleverna

• utvecklingsarbetet på de fyra högstadieskolor som ingår i projektet

• om projektet har bidragit till att stärka skolornas förmåga att
upptäcka och ge stöd till barn och unga som har förälder med
missbruksproblem

• hur resultat och erfarenheter som har genererats i projektet
tillvaratas. Dialog med politiker och chefer från skola och
socialtjänst

STREAMING
Kan du inte komma? Ta del av presentationerna direkt via datorn!

Föreläsningarna streamas och kan följas via länk i direktsändning.  
Ange i ANMÄLAN om du önskar göra det. 



PROGRAM
08.30 Kaffe, the och smörgås 

Moderator Lisa Sköld, verksamhetschef vid Barnombudet i Uppsala

09.00 Välkommen
Agnetha Hammerin, FoU-samordnare Region Uppsala

Att lägga pussel – Alla barn ska nå målen
Petra Staaf med erfarenheter som barn, förälder, partner och lärare

09.45 FRUKTPAUS 

10.00 Vikten av tidig upptäckt?
Tidigare forskning, forsknings- och utvecklingsprojektet Skol-BIM

Intervjuer med 20 Ungdomar 
Vad säger ungdomarna om hur de har påverkats av förälderns 
missbruk, strategier som de har utvecklat, om stöd från skolan och 
vad skolan kan göra

Vad kan utläsas av skolans dokumentation? – Resultat av 
dokumentstudien 
Karin Alexanderson, projektledare, fil.dr., Elisabet Näsman 
professor Uppsala universitet och Christina Stenhammar forskare, 
verksamhetschef elevhälsan i Uppsala

11.15 MUSIKINSLAG

11.30 LUNCH serveras i universitetets restaurang, MATIKUM

12.30 Upptäcker skolorna fler elever?
Referensgrupp med ungdomar som en del av projektarbetet 
Karin Malmberg, specialpedagog, utvecklingsledare och Sofia Lind 
socionom, utvecklingsledare

13.10 Utvecklingsarbetet på de fyra högstadieskolorna – De lokala 
handlingsplanerna
Stordammen nya skola, Vaksalaskolan och Björkvallsskolan i Uppsala 
samt Fjärdhundraskolan i Enköping beskriver sina respektive 
processer och handlingsplaner samt hur de tänker fortsätta 
utvecklingsarbetet

14.10 FIKA

14.30 forts. De lokala handlingsplanerna – Fjärdhundraskolan i Enköping

15.00 Och… hur ta tillvara erfarenheterna från Skol-BIM?
Frank Stoor, skolchef och Elisabet Kantor, socialchef, Enköping, 
Birgitta Pettersson, Utbildningsdirektör och Ylva Stadell, vice ordf. 
socialnämnden Uppsala

15.40 Spegling och tankar kring dagens innehåll
Föreningen Maskrosbarn

16.00 Slutord
Karin Alexanderson, projektledare



PRAKTISKA ANVISNINGAR
Datum: Den 14 november, kl. 08.30–16.00

Plats: Ihresalen, Uppsala universitet,  
Thunbergsvägen 3 H, Uppsala

Kostnad: Ingen kostnad. Lunch och fika är också kostnadsfritt. 
Anmälan är bindande.  
Deltagare kan ersättas med annan person. 
För ej utnyttjad plats debiteras 500:-

Anmälan: Anmälan till konferens och streaming görs via: 

Senast: 

https://www.regionuppsala.se/spridningskonf 
Fredagen den 13 oktober, 2017

Program: Programmet kan även laddas ner från:  
Uppsala universitet: www.soc.uu.se 
Region Uppsala: www.regionuppsala.se/spridningskonf

Rapport: Varje konferensdeltagare erhåller ett (1) ex av rapporten 
från Forsknings- och utvecklingsprojektet Skol-BIM 

Frågor? Karin Alexanderson, projektledare, 073-802 61 97 
karin.alexanderson@soc.uu.se 
Agnetha Hammerin, FoU-samordnare,  
Region Uppsala, 072-555 43 94 
agnetha.hammerin@regionuppsala.se

VÄLKOMMEN hälsar
Projektgruppen i forsknings- och utvecklingsprojektet, Skol-BIM

• Karin Alexanderson, fil.dr. socialt arbete och projektledare,
Uppsala universitet

• Elisabet Näsman, professor, Uppsala universitet

• Christina Stenhammar, forskare, verksamhetschef centrala
elevhälsan, Uppsala kommun

• Sofia Lind, skolkurator och utvecklingsledare

• Karin Malmberg, specialpedagog och utvecklingsledare

• Agnetha Hammerin, FoU-samordnare, Region Uppsala,
projektägare


