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Resurscentrum 
Vi på den centrala barn- och elevhälsan erbjuder utbildningar inom 
olika områden utifrån vårt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. En viktig del av arbetet är att stödja förskolornas och 
skolornas utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i lärandemiljön på 
verksamhets-, grupp- och individnivå. Som en del i detta arbete 
erbjuder vi utöver handledning och konsultation även utbildning i 
form av föreläsningar, workshops och kurser. Vi vänder oss till all 
personal inom förskola och skola och en stor del av fortbildnings-
utbudet som presenteras i vår kurskatalog kan även anpassas utifrån 
enskilda enheters önskemål och behov. 

Vissa utbildningar har fasta datum medan andra är lättare att 
skräddarsy efter behov. Om flera verksamheter har önskemål om 
samma kurs, kan vi komma att föreslå sammanslagning av grupper. 
Vi önskar få in Era önskemål med god framförhållning för att kunna 
fördela kurser och föreläsningar under året. Vi prioriterar de 
verksamheter som har stora behov och som tidigare inte fått del av 
vårt utbud. Vid intresse hör Ni av Er till respektive kontaktperson. 
Kontaktuppgifter till respektive kursansvarig finner Ni på sid. 33 

Vi har ett samarbete med socialtjänsten och en del utav deras 
förebyggande arbete är med i kurskatalogen. Dessa insatser erbjuds 
till såväl föräldrar som till elever och pedagoger.  

Varmt välkommen att ta del av den fortbildning som Resurscentrum 
& Stöd och behandling erbjuder! 

Personalen på Resurscentrum, central barn- och elevhälsa i 
samarbete med Stöd och behandling.  
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Särskilt begåvade barn   22 
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Stöd i upprättandet av ped. Kartläggning och handlingsplan i 
förskolan    24 

Matematik    25 
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KONTAKTUPPGIFTER    31 
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FORTBILDNINGSINSATSER SOM UTFORMAS EFTER ERT ÖNSKEMÅL 

KURSTILLFÄLLE: Enligt överenskommelse 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola 

BESKRIVNING: Varje förskola och skola är unik med styrkor och 
utmaningar som kan skifta från år till år. Vi kan skräddarsy insatser 
utifrån Era önskemål och behov och har gärna en dialog med Er 
gällande såväl innehåll som omfattning. Vi önskar få in Era önskemål 
med god framförhållning och välkomna att höra av Er. 

ANTAL KURSDELTAGARE: 10–50 deltagare 

KONTAKTPERSON: Samtlig personal på Resurscentrum 
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SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRSKOLAN 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle 1,5 timme 

PLATS: Resurscentrum 

MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan 

BESKRIVNING: Att arbeta för att främja och stimulera barns 
språkutveckling är bland det roligaste och mest angelägna vi 
pedagoger kan göra i förskola och familjedaghem. I denna 
föreläsning sätts fokus på vikten av att som pedagog medvetet arbeta 
med språkutveckling i alla situationer i förskolans verksamhet och att 
ett rikt ordförråd kan kompensera för språkliga svårigheter av olika 
slag. Efter föreläsningen vet pedagogerna vad ”regeln om 3” är och 
har ökat medvetenheten om sitt eget språkbruk. 

ANTAL KURSDELTAGARE: ca 10–15 deltagare 

KONTAKTPERSON: Margaretha Molin 
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FLERSPRÅKIGHET I FÖRSKOLAN  

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle, 2 timmar 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan 

BESKRIVNING: Språk är bron mellan människor och vi behöver språk 
för att förstå, bli förstådda och för att möta varandra. I våra förskolor 
möter vi barn som är två- eller flerspråkiga och i vår föreläsning 
fokuserar vi på hur vi kan arbeta för att inkludera olika modersmål 
samt stödja språkutvecklingen hos de barn som ännu inte talar 
svenska när de börjar i förskolan. Under föreläsningen lyfter vi olika 
begrepp, samt hur vi arbetar språkutvecklande för barn med annat 
modersmål än svenska.  

ANTAL KURSDELTAGARE: Minst 10 deltagare eller hel förskola  

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander 
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TRAS – Tidig Registrering av Språkutveckling 

KURSTILLFÄLLE: Bokcirkel, 3 träffar a 1,5 h 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan 

BESKRIVNING: Vi kommer att ha fokus att stärka verksamhetens 
språkliga arbete och öka pedagogerna medvetenhet kring 
språkutveckling. TRAS är ett verktyg för förskolans personal i att följa 
ett enskilt eller en barngrupps språkliga utveckling. Det gör man 
genom att observera och sedan notera färdigheterna i en språkcirkel. 
Med TRAS som metod får man vägledning och struktur i det 
pedagogiska arbetet där målet är att stärka barnens språkliga 
utveckling och stärka det kommunikativa arbetet i verksamheten. 

ANTAL DELTAGARE: Minst 10 deltagare eller hel förskola 

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander 
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BARNS SPRÅKUTVECKLING I FÖRSKOLAN 

KURSTILLFÄLLE: 1 tillfälle a 1,5 h 

PLATS: På resurscentrum eller enligt överenskommelse 

MÅLGRUP: Pedagoger i förskola 

BESKRIVNING: Föreläsningen har ett fokus på barns språkutveckling 
och hur denna oftast ser ut. En kort beskrivning av vad språk är samt 
språkets beståndsdelar. Vad sker när barnets är i magen, vid 6 
månaders ålder samt när barnet är 6 år gammalt och redo för 
förskoleklass? Mycket sker under barnets första viktiga 
kommunikativa år på förskolan och vi belyser denna utveckling.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 8–45 

KONTAKTPERSON: Cecilia Åhlander och Maj-Helen Wahnström 
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SPRÅKLIG MEDVETENHET 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle, 2 timmar 

PLATS: Resurscentrum eller enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Pedagoger i förskoleklass 

BESKRIVNING: Vad är språklig medvetenhet? Hur kan 
förskollärare/fritidspedagoger/lärare arbeta med språklig 
medvetenhet i praktiken samt vilken betydelse har språklig 
medvetenhet för läs- och skrivinlärningen. Teori varvas med 
praktiska övningar. 

ANTAL KURSDELTAGARE: 8–15 deltagare 

KONTKTPERSON: Margaretha Molin 
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TIDIG LÄSINLÄRNING 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle, 2 timmar 

PLATS: Resurscentrum, eller enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Pedagoger och specialpedagoger från årskurs 1 

BESKRIVNING: De flesta barn knäcker läskoden oavsett vilken metod 
du som pedagog använder, men ca 20 % gör det inte. Bli medveten 
om vilka framgångsfaktorer (i din undervisning) som leder till att 
eleven lyckas och ge eleven hållbara verktyg, så att de blir säkra på 
att läsa och skriva.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 8–10 deltagare 

KONTAKTPERSON: Margaretha Molin 
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OM SPRÅKSTÖRNING I FÖRSKOLAN 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle, 2 timmar 

PLATS: Resurscentrum eller enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola 

BESKRIVNING: Den här föreläsningen ger en grund i vad 
språkstörning är för något samt vilka områden hos barnet som 
påverkas och hur dessa kan stärkas. Vi pratar också om andra 
svårigheter som ett barn kan ha som följd av, eller tillsammans med 
en språkstörning. Insatser och metoder i det pedagogiska arbetet 
kommer att vara ett centralt inslag med förhoppning om att du som 
pedagog ska få möjlighet att utöka din verktygslåda. 

ANTAL KURSDELTAGARE: 10–50 

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander   
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FÖRE BORNHOLMSMODELLEN 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle a 1,5 timme 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola 

BESKRIVNING: Före Bornholmsmodellen är en språkutvecklande 
metod som grundar sig i forskning som tar fasta på att fonemisk 
medvetenhet och ett gott ordförråd gynnar alla barns språkliga 
utveckling och stöttar barnet i erövrandet av läsning och skrivning. 
Denna metod ger mätbara effekter långt upp i skolåldern och gynnar 
alla barn. Syftet med föreläsningen är att ge dig som är verksam inom 
förskolan en fördjupad kunskap kring språkutvecklande arbetssätt 
samt en praktisk genomgång.  

ANTAL KURSDELTAGARE: Gärna en hel verksamhet 

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander 
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TAKK 

KURSTILLFÄLLE: Fyra tillfällen á 1,5 timme 
En kurs som vänder sig mot förskola och en mot skola 

PLATS: Resurscentrum eller via teams 

MÅLGRUPP: Personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 

BESKRIVNING: Syftet med kursen är att du ska tillägna dig grund-
kunskaper inom området TAKK, Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation. I kursen går vi igenom tecken som 
utgör en grund för att kunna kommunicera i vardagliga situationer 
med enkla meningar, där målet är att du skall känna dig trygg i att 
teckna med barn/elever i din verksamhet.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 8–18 deltagare, gärna hela arbetslag 

KONTAKTPERSON: Margaretha Molin och Cecilia Åhlander 
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LEKEN OCH SPRÅKETS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle a´ 2,5 timmar 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola 

BESKRIVNING:  

Vi erbjuder en föreläsning där vi lyfter språk-och lekutveckling. De 
allra flesta barn föds med en inneboende förmåga till lek och 
kommunikation. Denna förmåga behöver vi pedagoger utveckla. Det 
är betydelsefullt att pedagogen har kunskap om hur leken och 
språkutvecklingen samspelar för att utifrån detta kunna utforma en 
pedagogisk miljö som skapar goda förutsättningar för utveckling. 

ANTAL KURSDELTAGARE: 8–45, gärna hela arbetslag 

KONTAKTPERSON: Cecilia Åhlander och Maj-Helen Wahnström 
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ATT MÖTA DE YNGSTA BARNEN 

KURSTILLFÄLLE: 1 tillfälle a ca 3 h 

PLATS: Enligt överenskommelse. 

MÅLGRUPP: Pedagoger som möter de yngsta barnen på förskolan 

BESKRIVNING: Vi erbjuder en föreläsning där vi lyfter fram våra 
yngsta barns behov och utveckling. Våra yngsta barn börjar erövra 
språket och sig själva. De upptäcker världen och pedagogerna följer 
med i den resan som de gör. Vi erbjuder en föreläsning riktat till de 
yngsta barnens behov kopplat till läroplanen och vi berör områden 
som undervisning, anknytningsteori, omsorg, omvårdnad, lek och 
språkutveckling.   

KONTAKTPERSON: Maj-Helén Wahnström, Cecilia Åhlander 
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VÄGLEDANDE SAMSPEL – ICDP 

KURSTILLFÄLLE: Sex tillfällen á två timmar. Planerad kursstart feb. Vt. 19 

PLATS: Resurscentrum, Järnvägsgatan 65, Staffanstorp 

MÅLGRUPP: Pedagoger i förskola och skola.  

BESKRIVNING: Syftet med kursen är att du som pedagog ska öka din 
medvetenhet om och tydliggöra det goda samspelet med barnen. 
Genom ett gott bemötande växer barnens nyfikenhet till lärande, 
utveckling och trygg självkänsla. Vi varvar teori med praktiska 
övningar och reflekterar tillsammans kring bland annat bemötande, 
samspel, empati och positiv gränssättning och vi delar med oss av 
personliga erfarenheter. För mer information se: www.icdp.se 

ANTAL KURSDELTAGARE: 10–16 deltagare, gärna hela arbetslag.  

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander 

 

http://www.icdp.se/
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TILLGÄNGLIGHET I FÖRSKOLAN 

KURSTILLFÄLLE: 2 timmar á 6 tillfällen 

PLATS: På förskolan eller RC 

MÅLGRUPP: Personal i förskola 

BESKRIVNING: Tillgänglighet med fokus på lek, kommunikation & 
trygghet med alla barns utveckling och lärande i fokus där syftet är 
att ge kännedom och förståelse för teorier samt ge ett professionellt 
språk samt utveckla verksamheten.  Workshopen bygger på SPSMS 
stödmaterial i tillgänglighet för förskolan. 

ANTAL KURSDELTAGARE: Arbetslag eller hel förskola. 

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander 
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STOPP! MIN KROPP 

KURSTILLFÄLLE: Ett tillfälle a 1 h 

PLATS: På skolan eller enligt överenskommelse  

MÅLGRUPP: Skolpersonal till åk 1–3 

BESKRIVNING: Stopp! Min kropp! Passet bygger på Rädda barnens 
vägledning med tips och råd om hur man kan prata med barn i olika 
åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Vi presenterar 
ett skolmaterial som vänder sig till barn i 7–9 års ålder.  

Syftet är att personal som dagligen undervisar/träffar barnen ska 
känna sig bekväma att med hjälp av materialet prata om dessa 
viktiga teman med eleverna. 

ANTAL KURSDELTAGARE: Enlig överenskommelse  

KONTAKTPERSON: Maria Söderdahl 
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ATT SKAPA TILLGÄNGLIGHET FÖR BARN MED NEURO-
PSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

KURSTILLFÄLLE: Föreläsning, 2 timmar enligt överenskommelse  

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola samt beslutsfattare 

BESKRIVNING: Föreläsningen ger en översikt om vad som krävs för 
att förskola och skola ska vara tillgänglig för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autism, IF). Med 
utgångpunkt i tillgänglighetsmodellen diskuterar vi konkreta 
anpassningar.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 10–50 deltagare 

KONTAKTPERSON: Johanna Narbe, Kasper Köhler, Johanna Steen, 
Ronja Stefansdotter 
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BARN SOM UTMANAR I FÖRSKOLE- ELLER SKOLMILJÖ 

KURSTILLFÄLLE: Workshop, tre tillfällen á 1,5 h enligt överenskommelse, 
vilket innebär 4,5 h fördelat på 3 tillfällen 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola 

BESKRIVNING: Alla vi som arbetar inom förskola, skola och fritids har vid 
något tillfälle stött på barn som utmanar oss och agerar för att de tänker 
på ett sätt som får omgivningen att reagera. I denna workshopserie 
kommer vi genom korta föreläsningar, litteratur-studier och 
gruppdiskussioner öka vår kunskap och förståelse för barns sätt att 
reagera och bete sig, sätta oss in i fungerande förhållningsätt och 
metoder och reflektera kring de verksamheter som vi befinner oss i.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 10–15 deltagare 

KONTAKTPERSON: Johanna Narbe, Kasper Köhler, Johanna Steen och 
Ronja Stefansdotter 
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SÄRSKILT BEGÅVADE BARN  

KURSTILLFÄLLE: Föreläsning, ett tillfälle a 1–2 timmar 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola 

BESKRIVNING: En skola för alla innebär att alla barn har rätt att 
utmanas utifrån den nivå de befinner sig. Den här föreläsningen 
berör aktuell forskning kring identifiering, pedagogiska behov och 
pedagogiska utmaningar kopplade till särskild begåvning.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 10–50 deltagare 

KONTAKTPERSON: Johanna Narbe, Kasper Köhler, Johanna Steen, 
Ronja Stefansdotter 
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(SVÅRA) SAMTAL 

KURSTILLFÄLLE: En halvdag alternativt tre tillfällen á en timme enligt 
överenskommelse 

PLATS: Enligt överenskommelse  

MÅLGRUPP: Personal i fsk och skola samt fsk rektor och skolledare  

BESKRIVING: Utbildning som djupdyker i konsten att ha konstruktiva 
samtal. Vi tar utgångspunkt i generella förutsättningar för att skapa 
givande samtal och går igenom samtalstekniker och -metoder som 
främjar öppenhet och skapar dialog. Utbildningen lyfter även de gånger 
samtal är särskilt svåra. Ibland behöver vi berätta för vårdnadshavare att 
barnet har svårt i skolan eller behöver lyfta med en kollega att 
samarbetet inte fungerar. Vi fokuserar på hur dessa svåra samtal kan bli 
konstruktiva.   

ANTAL KURSDELTAGARE: Upp till 15 deltagare  

KONTAKTPERSON: Johanna Narbe, Kasper Köhler, Johanna Steen, Ronja 
Stefansdotter 
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STÖD I UPPRÄTTANDET AV PEDAGOGISK KARTLÄGGNING OCH 
HANDLINGSPLAN I FÖRSKOLAN, Pedagogiskt café 

KURSTILLFÄLLE: Ht. 21: fre den 17/9 kl. 9.30-11.30 & ons den 17/11 kl. 13.00-
14.30  
Vt. 22: ons den 9/2 kl. 9.30-11.00 & ons den 6/4 kl. 13.00-14.30 
 
PLATS: Resurscentrum. 

MÅLGRUPP: Förskollärare i förskolan som upprättar dokumenten.  

BESKRIVNING: Vi erbjuder stöd i upprättandet av pedagogisk kartläggning 
och handlingsplan. Upplägget är detsamma vid varje tillfälle där vi håller i en 
presentation av dokumentationen och vi möter pedagogens tankar och 
funderingar i upprättandet av dokumenten, vilket innebär att det räcker att 
man närvarar vid ett tillfälle. Anmälan krävs senast en vecka innan aktuellt 
tillfälle och man kommer vid ett tillfälle.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 6–12 

KONTAKTPERSON: Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander. 
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MATEMATIK 

KURSTILLFÄLLE: 1–2 tillfällen á 1,5 timme 

PLATS: Resurscentrum eller enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Specialpedagoger, lärare 

BESKRIVNING: Syftet är att bidra till ökad kunskap av 
matematiksvårigheter och få strategier för hur man möter dessa barn 
och elever. Matematik är förmodligen det ämne i skolan som är mest 
förknippat med begåvning. Detta innebär att om man misslyckas i 
matematik så ligger det nära till hands att uppfatta sig själv som 
misslyckad och annorlunda jämfört med andra. 

ANTAL KURSDELTAGARE: Enlig överenskommelse 
 
KONTAKTPERSON: Kim Hansson 
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NORMKRITISKT BEMÖTANDE 

KURSTILLFÄLLE: Enligt överenskommelse from Vt. 22 

PLATS: Enligt överenskommelse  

MÅLGRUPP: Personal i skola 

BESKRIVNING: Syftet med föreläsningen är att få verktyg att 
anpassa vårt bemötande ur ett normkritiskt perspektiv. Tillsammans 
vidgar vi vårt synsätt och pratar kring att ha ett normkritiskt synsätt 
så att alla blir bemötta utifrån sina egna förutsättningar.  

ANTAL KURSDELTAGARE: Anpassas efter lokalstorlek 

KONTAKTPERSON: Isabel Röme, Hanna Belding, Margurite Reimertz 
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OM ANMÄLNINGSSKYLDIGHET KURSTILLFÄLLE: Föreläsning ca 
45 min 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i skola och förskola 

BESKRIVNING: Information och gruppdiskussion om anmälningsplikt 
för personal i skola och förskola. Vad innebär anmälningsplikten? 
Hur görs en anmälan? Vilken information bör anmälan innehålla? 
Under denna föreläsning ger vi en grundläggande information om 
anmälningsskyldigheten följt av en case-baserad gruppdiskussion.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 5–50 personer 

KONTAKTPERSON: Marie Birgersson 
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EFTER ANMÄLAN, VAD GÖR SOCIALTJÄNSTEN?  

KURSTILLFÄLLE: Föreläsning ca 45 min  

PLATS: Enligt överenskommelse  

MÅLGRUPP: Personal i skola och förskola  

BESKRIVNING: Vad händer efter en anmälan till socialtjänsten och 
hur går egentligen en utredning gällande barn till? Syftet är att ge 
svar på frågetecknen och bidra till en trygghet vid 
anmälningssituationer.  

ANTAL KURSDELTAGARE: 5–50 personer  

KONTAKTPERSON: Marie Birgersson 
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INFO OM CANNABIS  

KURSTILLFÄLLE: Ca 1timme eller enligt överenskommelse 

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal inom Staffanstorps kommun 

BESKRIVNING: En liten fördjupning om cannabis och dess påverkan. 

ANTAL KURSDELTAGARE: 5–50 personer 

KONTAKTPERSONER: Izet Fisic och Peter Nilsson 
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Övriga insatser som riktar sig till vårdnadshavare och elever 

ABC – Föräldrautbildning 

Kurstillfälle och målgrupp: 5 tillfällen a 2,5 h och riktar sig till 
vårdnadshavare med barn i ålder 3–12 år.  
BESKRIVNING: Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag 
vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden 
för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som 
vuxna. Föräldrautbildningen riktar sig till vårdnadshavare som vill 
utvecklas i rollen som förälder och har fokus på nära relationer, gott 
samspel samt lugnt föräldraskap och konflikthantering.   
 
KONTAKTPERSONER: Cecilia Åhlander, Johanna Narbe, Linn 
Östergaard och Maj-helen Wahnström. 

ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) 
Kurstillfälle och målgrupp: Ca 1 timme eller enligt överenskommelse 
och insatsen riktar sig till vårdnadshavare i åk 7–9. 
BESKRIVNING: Info kring alkohol och narkotika även doping och 
tobak vid behov. Lokalpolis kan bjudas in för att gå igenom 
lagstiftningen som gäller för diverse område.  
 
KONTAKTPERSON: Izet Fisic och Peter Nilsson.  
 
LIVET PÅ NÄTET 

KURSTILLFÄLLE: Ca 30 min eller enligt överenskommelse och denna 
insats riktar sig till vårdnadshavare åk 1–9. BESKRIVNING: Vad gör 
våra barn på nätet? För och nackdelar med nätet? Hur kan vi skydda 
och vägleda barn och unga på nätet?    

KONTAKTPERSON: Maria Söderdahl 
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Verksamhetschef, central barn- och elevhälsa 
Christian Servin 
Tfn nr: 046-25 11 92 
 

Enhetschef, stöd och behandling 
Carolina Söderek 
Tel: 046-25 11 73 
 
Psykologer 
 

Kasper Köhler, kasper.kohler@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 14 85 
 

Johanna Narbe, johanna.narbe@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 14 63 
 

Johanna Steen, johanna.steen@staffanstorp.se  
Tel: 0734-48 79 10 
 

Ronja Stefansdotter, ronja.stefansdotter@staffanstorp.se 
Tel: 046-278 17 39 
 

Skolsköterskor 
 

Isabel Röme, isabel.rome@staffanstorp.se 
Tel: 046–251156 
 

Hanna Belding, hanna.belding@staffanstorp.se 
Tel: 046–251359 
 

Margurite Reimertz, margurite.reimertz@staffanstorp.se 
Tel: 046–251305 
 

Jenny Linderståhl, jenny.linderstahl@staffanstorp.se  
Tel: 046–2871789 
 

Skolkuratorer 
Linn Östergaard, linn.ostergaard@staffanstorp.se 
Tel: 046–2871784 

mailto:kasper.kohler@staffanstorp.se
mailto:johanna.narbe@staffanstorp.se
mailto:johanna.steen@staffanstorp.se
mailto:ronja.stefansdotter@staffanstorp.se
mailto:isabel.rome@staffanstorp.se
mailto:hanna.belding@staffanstorp.se
mailto:margurite.reimertz@staffanstorp.se
mailto:jenny.linderstahl@staffanstorp.se
mailto:linn.ostergaard@staffanstorp.se


32 
 

 

Maria Söderdahl, maria.soderdahl@staffanstorp.se 
Tel: 046–251636 
 

Isabel Röme, isabel.rome@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 11 56 
 

Hanna Belding, hanna.belding@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 13 59 
 

Margurite Reimertz, margurite.reimertz@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 13 05 
 

Specialpedagoger  
 

Kristina Pahovic, kristina.pahovic@staffanstorp.se 
Tel: 0709- 35 17 80 
 

Maj-Helen Wahnström, maj-helen.wahnstrom@staffanstorp.se 
Tel: 0709-35 17 35 
 

Cecilia Åhlander, cecilia.ahlander@staffanstorp.se 
Tel: 0709-35 17 81 
 

Kim Hansson, kim.hansson@staffanstorp.se 
Tel: 0709-35 17 38 
 

Specialpedagog, tal och språk 
 

Margaretha Molin, margareta.molin@staffanstorp.se 
Tel: 0709-35 17 78 
 

Socionomer/behandlare 
 

Izet Fisic, izet.fisic@staffanstorp.se 
Tel: 046–287 17 30 
 

Marie Birgersson, marie.birgersson@staffanstorp.se 
Tfn nr: 0721-72 64 99 
 

Peter Nilsson, peter.nilsson2@staffanstorp.se 
Tel: 046–2871731 

mailto:maria.soderdahl@staffanstorp.se
mailto:isabel.rome@staffanstorp.se
mailto:hanna.belding@staffanstorp.se
mailto:margurite.reimertz@staffanstorp.se
mailto:kristina.pahovic@staffanstorp.se
mailto:maj-helen.wahnstrom@staffanstorp.se
mailto:cecilia.ahlander@staffanstorp.se
mailto:kim.hansson@staffanstorp.se
mailto:margareta.molin@staffanstorp.se
mailto:izet.fisic@staffanstorp.se
mailto:marie.birgersson@staffanstorp.se
mailto:peter.nilsson2@staffanstorp.se

