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Central barn– och elevhälsa 

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 
organisation-, 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 möjliga att 
skräddarsy efter behov. Om det är så att 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. 17. 

Vi har ett samarbete med socialtjänsten och delar av deras 
förebyggande arbete är med i kurskatalogen. 

Varmt välkommen att ta del av den fortbildning som Centrala barn- 
och elevhälsan erbjuder er tillsammans med Stöd och behandling. 

Med vänliga hälsningar  

Personalen på central barn- och elevhälsa i samarbete med Stöd och 
behandling.  
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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 förskolan. 
Denna föreläsning utgår ifrån språktrappan och stort fokus sätts på att som 
pedagog medvetet arbeta med språkutveckling i alla situationer i förskolans 
verksamhet. Störst vikt läggs på hur man i förskolan kan utveckla barns 
ordförråd, stödja barn med fonologiska svårigheter samt de delar av den 
språkliga medvetenheten som är angelägna att arbeta med för att göra 
barnen mer läs- och skrivberedda. Flera konkreta tips ges i föreläsningen.  

ANTAL KURSDELTAGARE: ca 10–15 deltagare 

KONTAKTPERSON: Margaretha Molin 
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FÖRE BORNHOLMSMODELLEN 

KURSTILLFÄLLE: Kursen består av två delar. Det första tillfället består av en 
film á 1,5 h.  Tillfälle två består av ett uppföljande samtal med 
specialpedagog.  

PLATS: Enligt överenskommelse  

MÅLGRUPP: Personal i förskola  

BESKRIVNING: Före Bornholmsmodellen är en språkmodell för barn i 
förskoleålder, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i 
Danmark. Forskning har visat att språklig medvetenhet är en viktig 
förutsättning för att utveckla god läsinlärning. Effekter som man sett av 
metoden är att när barn får ägna en liten stund varje dag åt språklekar, når 
de högre måluppfyllelse gällande läs- och skrivinlärning när de kommer till 
skolan. Syftet med föreläsningen är att ge dig som är verksam inom förskolan 
fördjupad kunskap i att praktisera Före Bornholmsmodellen i undervisningen 
på gruppnivå.  

KONTAKTPERSON: Cecilia Åhlander 
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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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TAKK 

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

PLATS: Centrala barn- och elevhälsan, Järnvägsgatan 65, Staffanstorp.  

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: 18–20 deltagare, gärna hela arbetslag 

KONTAKTPERSON: Margaretha Molin, Anna Skorup & Cecilia Åhlander 
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MATEMATIK I FÖRSKOLAN 

Kurstillfälle: Ett tillfälle 3,5 h, förslagsvis vid en kompetensutvecklingsdag 

Plats: Enligt överenskommelse 

Målgrupp: Personal i förskolan 

Beskrivning: Föreläsningen ger personal i förskolan kunskap inom de 
matematiska områden som är betydelsefulla för kommande lärande. De 
områden som berörs är mönster, taluppfattning, mäta samt 
rumsuppfattning. Föreläsningen ger konkreta exempel på hur ni kan arbeta i 
förskolan för att ge barnen förutsättningar att utveckla sina matematiska 
färdigheter. Vidare berör föreläsningen kunskapsområden som personal 
behöver för att kunna undervisa i förskolan. Matematisera är ett begrepp 
som ska genomsyra den matematiska undervisningen och handlar om ett 
förhållningsätt där kommunikation är det väsentliga. I lpfö-18 står det att 
utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för 
att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.  

Antal Kursdeltagare: Enligt överenskommelse 

Kontaktpersoner: Margaretha Molin & Åse Persson 
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SPECIELLA LEKGRUPPER  

KURSTILLFÄLLE: Kursen ges i form av en inledande föreläsning á 2 h. Väljer 
man att gå vidare med att starta upp speciella lekgrupper i sin verksamhet 
tillkommer det fler tillfällen per termin.  

PLATS: Enligt överenskommelse. 

MÅLGRUPP: Personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. 

BESKRIVNING: Speciella lekgrupper är en metod och en ansats att arbeta 
med att stötta och främja barns delaktighet och inkludering genom lek. 
Speciella lekgrupper är en metod för förskola och skola där leken står i fokus. 
Det arbetssätt som lekgrupperna baseras på syftar till att stärka barns sociala 
och kommunikativa förmågor och öka deras möjligheter att lyckas i lek och 
samspel tillsammans med andra barn.  

KONTAKTPERSON: Åse Persson, Anna Skorup & Cecilia Åhlander 
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VÄGLEDANDE SAMSPEL – ICDP 

KURSTILLFÄLLE: Sex tillfällen á två timmar. 

PLATS: Central barn- och elevhälsa, 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: Cecilia Åhlander 
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NPF I SKOLANS OCH FÖRSKOLANS VÄRLD 

KURSTILLFÄLLE: Föreläsning/workshop, tidsåtgång enligt 
överenskommelse  

PLATS: Enligt överenskommelse 

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola 

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, Agnes Lidhall & 
Ronja Stefansdotter 
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BARN SOM UTMANAR 

KURSTILLFÄLLE: Föreläsning/workshop, tidsåtgång enligt 
överenskommelse. 

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: 10–50 deltagare 

KONTAKTPERSON: Johanna Narbe, Kasper Köhler, Agnes Lidhall & Ronja 
Stefansdotter 
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(SVÅRA) SAMTAL 

KURSTILLFÄLLE: Föreläsning/worskhop, tidsåtgång enligt 
överenskommelse.  

PLATS: Enligt överenskommelse  

MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola  

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, Agnes Lidhall, & 
Ronja Stefansdotter 
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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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Kontaktuppgifter 
Verksamhetschef, central barn- och elevhälsa 
Madelene Skog 
Tfn nr: 046-25 11 92 
 
Enhetschef, stöd och behandling 
Andreas Frid 
Tel: 046-25 11 73 
 
 
Psykologer 
Kasper Köhler, kasper.kohler@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 14 85 
 
Agnes Lidhall, Agnes.Lidhall@staffanstorp.se 
Tel: 0734-48 79 10 
 
Johanna Narbe, johanna.narbe@staffanstorp.se 
Tel: 046-25 14 63 
 
Ronja Stefansdotter, Ronja.Stefansdotter@staffanstorp.se 
Tel: 046-287 17 39 
 
 

Specialpedagoger 
Kim Hansson, kim.hansson@staffanstorp.se 
Tel: 0709-35 17 38 
 
Åse Persson, Ase.Persson@staffanstorp.se 
Tel: 0704- 74 31 69 
 

Anna Skorup, anna.skorup@staffanstorp.se 
Tel: 0709-35 17 80 
 

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



18 
 

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

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

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

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


