Sammanställning - utvärdering av Stormöte 13 sept 2017 i projektet Skolan som arena
Tjugotvå personer har besvarat enkäten. Tjugo av dessa har deltagit hela dagen.

Antal

De närvarandes skattning av momenten under dagen
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5 - jättebra, bättre än
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NPF-anpassning, Hummelstaskolan

Förekomst och konsekvens av mobbing, Uppsala Universitet (inställd)

Presentation av KiVa (videomaterial)

Information om KiVa-dagarna i Åbo, Futurumskolan

Förekomst av mobbing och samband med skolprestation, Region Uppsala

Aktuellt elevhälsoarbete i Knivsta

Merparten av de närvarande vid dagen har uppskattat innehållet i stormötets föreläsningsdel. Videomaterialet som presenterades kring KiVa
uppskattades lite mindre medan momentet kring Liv och hälsa Ung samt NPF-anpassning var ett mycket uppskattat innehåll.

Fråga) Finns det något från dagen som du direkt skulle kunna tillämpa eller arbeta vidare med?

1) Jag skulle gärna vara med i projekt som KiVa eller NPF-säkring men skolledningen behöver driva detta så viktigt att man satsar på att
informera och motivera skolledningar i första hand.
2) Många tankar
3) NPF och KiVa var bägge delarna intressant
4) Idéer från Knivsta samt NPF-anpassning
5) Nej
6) Kiva väckte intresse, evidensbaserat! NPF-anpassning
7) Liv och hälsa ung! Mkt bra info – ett sätt att arbeta med resultaten inom elevhälsan som Knivsta gav ex. på.
8) KiVa, NPF-säkring av skolan
9) Mer varierat – inte bara föreläsning
10) Arbetet – KiVa, NPF-säkring !!!
11) KiVa – NPF-säkring
12) NPF, KiVa

Fråga) Finns det något ytterligare som du tycker att projektet ska arbeta vidare med?
1) NPF tycker jag är jätteviktigt. Sprida de goda exemplen
2) NPF-diagnoser är ett stort problem i Enköping, hur kan vi komma tillrätta med det? Föräldrar bollas mellan BUP och skolan, mkt
frustration. BUP hänvisar NPF-barn till skolan för utredning
3) Tack!
4) KiVa
5) NPF-anpassning
6) Suicidprevention!
7) Övervikt och fetma i ett nästa skede. Det skapar psykisk ohälsa och vi talar om en jämlik hälsa.

Fråga) Övriga tankar och synpunkter
1) En önskan om att onödigt hetsiga diskussioner inte får komma upp.
2) Hälsofrämjande mindfulness från Knivsta var en mycket bra idé och tanke. Även andra ”lugnare” aktiviteter som olika typ av yoga,
promenad kan vara hälsofrämjande
3) Bra dag
4) Skolledning från skolorna bör vara med. Svårt att bedriva projekt utan dem. Gör extra inbjudan till skolledningen kanske.
5) Lite tunt innehåll på em
6) Intressant och tråkigt att det inte var fler skolledare på plats
7) Intressant
8) Hur får vi ut aktuella kunskaper och erfarenheter till skolledningar? Hur få rektorer m.fl att prioritera dessa frågor och organisatorisk
stötta?
9) Saknar denna föreläsning jättemycket (Förekomst och konsekvenser av mobbing, Uppsala Universitet)
10) Viktigt att vi kan prata om hur det blir praktiskt i samverkan kring NPF, det blir en svårighet när argument handlar om att vi gör
varandras jobb när det egentligen handlar om att vi ska göra jobbet för barnen och deras fortsatta utveckling. Problem som syns tidigt
kanske inte är allvarliga men på sikt …….. viktigare än viktigast att tänka förebyggande och hälsofrämjande för denna grupp.

