
Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen 

bjuder in till kompetensutvecklingsdag 19 september 

Bildnings- och socialförvaltningen har ett utvecklat samarbete med barn och ungas behov i 

fokus. Det gemensamma målet är att alla unga i Emmaboda ska fullfölja sin skolgång med 

avklarad gymnasieutbildning eftersom en genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste 

faktorn för en ung persons självständighet med olika valmöjligheter i livet.  

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat och är en växande orsak till att många 

elever inte klarar sin skolgång. Om kunskapen kring psykisk ohälsa hos barn och unga ökar 

hos oss vuxna, bidrar det till att undervisningen och situationen mer kan anpassas efter olika 

barns och elevers behov och de ges bättre förutsättningar att klara av sin skolgång. Mot 

bakgrund av detta genomförs den 19:e september en gemensam kompetensutvecklingsdag 

för att höja vår kompetens kring psykisk ohälsa och hur vi kan arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för att främja psykisk hälsa. 

 

Föreläsare: 

Mia Börjesson är utbildad socionom, har examen i Handledning i 

psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet samt en master i socialt 

arbete, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras 

närstående enskilt och i grupp. Mia utgår ifrån det salutogena 

förhållningssättet och använder teorier kring friskfaktorer i mötet med 

människor. Mias föreläsning kommer att handla om hur vi kan hjälpa 

unga att bygga ett psykologiskt immunförsvar.  

 

Malin Gren Landell är psykolog, psykoterapeut och författare med fokus 

på skolan, elevhälsa, skolnärvaro och oro och rädsla hos barn och 

ungdomar. Under 2016 fick hon uppdraget att leda en statlig utredning 

på skolfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. 

Malins föreläsning kommer att handla om psykisk ohälsa och hur närvaro 

bidrar till att främja psykisk hälsa. 

 

Marcus Svensson är KBT-terapeut på barn och ungdomspsykiatrin i 

Kalmar. Idag arbetar han på den slutna avdelningen och möter dagligen 

ungdomar med svår problematik. Han handleder även personal  inom 

socialtjänsten. Marcus föreläsning kommer att handla om verktyg för att 

möta ångest hos barn unga. 

 

 



Detaljerat schema och gruppindelning för pass 1 

 

Pass 1 kl. 8.00-10.00 
  

Folkets Hus 
Föreläsare: Malin Gren-Landell   

VMG (25)   

Bjurbäck 7-9 (40)   

Centrala barn- och elevhälsan (10)   

Kulturskolan (7)   

Bildningskontoret (4)   

Förskolan (89)   

De som är på föreläsningen i Folkets hus fikar i Folkets Hus  
kl 10.00 innan förflyttning till Bjurbäcksskolan. 

 

Pass 1 kl. 8.00-10.00 
  

Salongen, Bjurbäcksskolan 
Föreläsare: Marcus Svensson 

Matsalen, Bjurbäcksskolan 
Föreläsare: Mia Börjesson 

Johansfors/Långasjö (27) Lindås (20) 

Bjurbäck F-6 (53) Vissefjärda (19) 

Biblioteket (12) IFO/Socialförv/kontoret (21) 

  Integration (17) 

  LSS Kotten (6) 

    

Föreläsningarna i Salongen och Matsalen pågår 50 min, 
därefter byter grupperna föreläsningslokal. 

    

De som är på föreläsning i Salongen och Matsalen fikar i 
matsalen kl 10.00 innan förflyttning till Folkets hus. 

 

 



Detaljerat schema och gruppindelning för pass 2 

 

Pass 2 kl 10.45-12.45 
  

Salongen, Bjurbäcksskolan 
Föreläsare: Marcus Svensson 

Matsalen, Bjurbäcksskolan 
Föreläsare: Mia Börjesson 

Förskolan (89) VMG (25) 

Bildningskontoret (4) Bjurbäck 7-9 (40) 

  Centrala barn- och elevhälsan (10) 

  Kulturskolan (7) 

    

    

    

Föreläsningarna i Salongen och Matsalen pågår 50 min, 
därefter byter grupperna föreläsningslokal. 

 

Pass 2 kl 10.45-12.45 
  

Folkets Hus 
Föreläsare: Malin Gren-Landell   

Johansfors/Långasjö (27)   

Bjurbäck F-6 (53)   

Lindås (20)   

Biblioteket (12)  

Vissefjärda (19)   

LSS Kotten (6)   

IFO/socialförv/kontoret (21)   

Integration (17)   

 

 


