Utvärdering av Stormöte
Projektet skolan som
arena
2017-11-22

Svarande: 17
Deltagare cirka: 45
90 % av de svarande har närvarat vid hela stormötet

Hur värdefullt var momentet
"Förekomst och hälsokonsekvenser av
mobbing" för dig? - Matts Dahlqvist,
FD, Uppsala Universitet

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd
med innehållet - värde 10

Intressant överblick i ämnet
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Hur värdefullt var momentet "Systematiskt
värdegrundsarbete med skolan som grund och
forskning som stöd" för dig? - Jacob Flärdh Aspegren
forsknings- och utvecklingschef Friends

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd med innehållet värde 10
9

Att lägga forskningsfokus på hur åtgärderna interagerar
med olika kontextuella faktorer, istället för att fokusera
på hela anti-mobbningsprogram.

Skattning mellan 0-10
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Man ska inte glömma att Friends finns till hjälp med goda
idéer, rådgivning.
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Väldigt spännande med forskningen bakom alla
antaganden
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Inte alls värdefullt, besviken på innehållet värde 0
0
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Det var en väldigt lätt och överskådlig presentation,
vilket gjorde att "poängen" väldigt tydligt framgick. Just
det faktum att inte ett program eller en modell fungerar
för alla skolor, utan en kombination av program, tyckte
jag var oerhört viktigt att det förmedlades. Även
informationen att mycket förändringar bör ske på såväl
samhälls- som organisationsnivå för att kunna förhindra
mobbning. Detta tror jag behöver höras av såväl
verksamhetsledare inom Utbildningsförvaltningar som av
rektorer ute på skolorna. Man tror att många problem
löses genom att lyfta mobbning med berörda individer,
men även grupper och organisation bör förändras för att
motverka och förhindra mobbning.

Hur värdefullt var momentet "Bergvreten
skola i Enköping går med i KiVaantimobbingsprogram" för dig? - Thomas
Tollsner biträdande rektor Bergvretenskolan

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd med
innehållet - värde 10

Synd att de inte kommit igång, så vi hade
hört vad det givit för utslag/resultat

9

Ska bli spännande att följa arbetet

Skattning mellan 0 - 10
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Inte alls värdefullt, besviken på
innehållet - värde 0
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Hur värdefullt var momentet "Folktandvårdens rutiner
att hjälpa barn vid eventuell utsatthet" för dig? Jan-Erik
Edwin verksamhetschef och Eva Hedman
Leg.tandhygienist, Odont.dr Folktandvården

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd med innehållet värde 10

Intressant och bra att veta att folktandvården
också soc-anmäler vid oro!

9

Hade velat hört om verkliga fall, vad de ser
och hittar. Kändes så allmänt. Dock intressant
och viktigt!

Skattning mellan 0 - 10

8
7

Hur de använt sig av Barnkonventionens
artiklar var mycket inspirerande!

6
5

Intressant att få reda på.
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1
Inte alls värdefullt, besviken på innehållet - värde 0
0
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Hur värdefullt var momentet "Förebyggande av
barnfetma. Aktuell forskning och nytt
vårdprogram" för dig? - Anders Forslund,
barnläkare, MD, PhD Akademiska sjukhuset

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd med
innehållet - värde 10

Att det kan synas redan på viktuppgång under
1 års ålder vem som har risk att utveckla
fetma.

9

Skattning mellan 0 - 10

8

Mycket intressant och tankeväckande
föreläsning.

7

Kartan med individen i fokus och
påverkansfaktorer.

6
5

Oerhört viktigt med tidig upptäckt av
"markörer", ser att det finns liknande för
psykisk ohälsa, viktigt att tänka på att psykisk
ohälsa tillhör livet men för en del "går det
inte över" eller "växer bort"
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Inte alls värdefullt, besviken på innehållet
- värde 0
0
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Hur värdefullt var momentet "Pillerpodden samtal om
psykisk ohälsa - hur man i skolan kan diskutera kring
ämnet" för dig? - Siri Strand och Emma Westas Rödin,
Pillerpodden

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd med innehållet värde 10

Så bra! Politiker, ge dem pengar, de gör så
stor skillnad!

9

Hela momenten var mycket inspirerande.

Skattning mellan 0 - 10

8

Otroligt givande att se så unga personer med
ett sådan driv och vilja att hjälpa. Bra
kontrast till övriga föreläsare!

7
6

Förebyggande arbete kring psykisk ohälsa,
unga informatörer inger förtroende

5
4

Arbetssättet som Siri och Emma har när de
"paketerar" ungdomars kunskap
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Inte alls värdefullt, besviken på innehållet värde 0
0
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Hur värdefullt var momentet "Självmordsprevention
inom Akademiska sjukhuset" för dig? - Anna Korbutiak,
kurator, Självmordsprevention Akademiska sjukhuset

Finns det något från detta
moment som inspirerat dig
extra mycket?

Mycket värdefullt, mycket nöjd med innehållet värde 10

Våga fråga-våga lyssna

9

Våga fråga, våga lyssna

Skattning mellan 0 - 10

8

Otroligt viktigt ämne, och lätt känsligt men vi
måste våga ta i det. Bra att frågan lyfts!

7
6

Sättet man formulerar sig, att vi behöver
prata mer om livet och döden i alla åldrar.

5

Våga fråga! Våga lyssna!

4

Jätteviktigt att våga fråga OCH lyssna, viktigt
att vi vuxna ställer frågor till barn, visar att
det är ok att prata om både självmordstankar
och jobbiga livssituationer
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Inte alls värdefullt, besviken på innehållet - värde
0
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Finns det något under Stormötet som inspirerat dig så
mycket att du tror att du kommer att förändra ditt
arbetssätt, föreslå förändringar av ditt arbetssätt?


Ja, exakt hur är inte klart ännu.



Moment 2 (Friends).



Våga fråga och våga lyssna! Och våga prata om psykisk ohälsa, det är så
mycket värre att aldrig låta samtalet komma upp till ytan.



Tar med mig och informerar min arbetsplats!!



Mer prat om psykisk ohälsa i skolan



Självmordsprevention

Övriga kommentarer och synpunkter
kring projektet


Bra, med intensiva föreläsningar. Det är alltid intressant och blir inte tråkigt.



Väldig bra och inspirerande dag. Tack!



Supergod mat! Tycker det kunde varit ännu mer inriktad på det psykologiska
bakom psykisk ohälsa. Tyckte det var lite för mycket "medicinskt" som var
svårt att koppla till psykisk ohälsa.



Bra upplägg, intressanta ämnen och god mat! <3



Bra föreläsningar



Pillerpodden och suicidföreläsningen extra inspirerande

Förslag på teman eller föreläsningar till
kommande stormöten


Diskriminering, hur förebygger man detta?



ätstörningar, NPF-diagnoser och anpassad skola, hur når man unga killar?



Barn- ungdomars mobilanvändande Ev beroendeframkallande?



NPF ur ett medicinskt perspektiv, hur fungerar hjärnan hos barn med NPF?

