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Redaktörens sida! 
 
Äntligen har våren gjort sitt intåg i vårt land och med den kommer årets första nummer av SSL-
bladet! Den här vintern har varit ovanligt seg och lång, men nu får vi till sist njuta av sol och 
fågelsång igen. Så ljuvligt! I helgen såg jag årets första citronfjäril och blåsipporna börjar så 
sakteliga yrvaket titta upp från den nyss så frostbeklädda marken. Även cyklisterna har 
dammat av sina fordon, och i morse såg jag självaste Peter Englund (tills nyligen ledamot i 
Svenska Akademien) komma farande i full fräs på sin holländska cykel med barn i lådan.  
 
I det här numret får ni läsa om vad som händer i Växjö, från nätverksmötet i Barkarby med 
sjukhuslärare och konsultsjuksköterskor från landets barnonkologcentra, och från den senaste 
rektorskonferensen i Stockholm. Mina två kollegor Ann och Cristina från FBH, Folke 
Bernadotte regionhabilitering, delar också med sig av ett nytt pedagogiskt material ”Följ tråden” 
samt från en magisteruppsats som belyser situationen för de elever med 
funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter vilka ej når målen. Mycket intressant och 
tänkvärt! 
 
I förra veckan träffades några av oss sjukhuslärare från ”Östra regionen på Huddinge sjukhus. 
Det är alltid lika värdefullt att få träffas och utbyta erfarenheter med varandra, BUP och Soma-
lärare emellan. Som alltid dök många kloka tankar upp som blev till givande diskussioner. Även 
skillnaderna mellan våra olika verksamheter lyftes och de svårigheter vi stångas med 
emellanåt. Appen ”Tempen” presenterades. Detta och mer därtill kommer ni att få läsa vidare 
om i juni månads nummer.  
 
I Uppsala håller vi som bäst på att förbereda vårens utbildningsdag för skolpersonal vid våra 
elevers ordinarie skolor. Det brukar vara en dag fylld med intressanta föreläsningar och samtal 
mellan olika professioner runt våra elever. I Uppsala har vi gått över till att ha dessa 
utbildningsdagar vid två tillfällen per år, höst och vår. Vårt elevunderlag och ett starkt intresse 
från elevernas ordinarie skolor att komma till dessa dagar har gjort det möjligt för oss att göra 
en utökning till två dagar per läsår. Även våra sjukhuslärarkollegor i regionen besöker oss 
under dessa dagar, och det blir många givande samtal runt våra gemensamma elever där 
fokus ligger på att vi ska göra vårt bästa för dem under deras sjukdomsperiod.   
 
Nu välkomnar jag er alla in i ”bladet” med en önskan om en fortsatt härlig vår! Fortsätt också 
att sprida era tankar och ideér till alla våra kollegor genom detta forumet, SSL-bladet. Varmt 
välkomna med era bidrag! Stopp-datumet till juni månads nummer hittar ni på framsidan. 
 
 

 

 

 

 

 

Jag önskar Dig en trevlig lässtund med detta nummer av SSL-bladet 

Agneta Lindh Wennefjord, redaktör, SSL-bladet 

Sänd in ditt bidrag till: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se  

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se


 
 

 
 
 

Hej på er igen! 

En eftermiddag under påsklovet, när jag ordentligt påpälsad satt på vår altan med en kopp 

kaffe och en bok, så fick jag ett roligt telefonsamtal. Peter Lindgren från SPSM hörde av sig! 

Den nye Generaldirektören, Fredrik Malmberg, som redan tidigare visat stort intresse för 

undervisningen på sjukhusskolorna, planerar nu ett möte mellan olika aktörer; Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), Skolverket, Skolinspektionen, Sjukhuslärarföreningen, 

SPSM m fl. Mötet ska förberedas under våren och SSL har blivit ombedda att, som en aktör, 

vara med och planera innehållet i dagen som beräknas gå av stapeln i september. Vi hoppas 

att allt går i lås så att mötet blir av. 

Det känns verkligen roligt att det nu finns flera verkligt engagerade personer på SPSM som är 

intresserade av och förstår vikten av våra verksamheter. Vad tycker Du vore viktigt och 

intressant att de deltagande parterna får fundera omkring? Hör av Dig till mig eller Jane 

Oxalaryd med dina funderingar!  karin.svensson@umea.se  och  jane.oxalaryd@solna.se           

För övrigt så ska vi (Allan, Niklas och jag ifrån styrelsen) ha en träff med några av lärarna i 

Linköping som arrangerar Rikssymposiet 2019. Jag tänker att det kommer att bli ett spännande 

och intressant program, och jag hoppas att uppslutningen blir lika stor som den var i Umeå.  

Jag kan dessutom nästan säkert lova att ni inte behöver se snön falla under vår sammankomst 

där.  

En rolig nyhet till! Det möte för chefer för sjukhusundervisningen som SPSM varje år anordnar 

kommer hädanefter att ligga samtidigt med SSL:s symposium det år som det går av stapeln. 

Jämna år ligger chefsmötet kvar i Stockholm. Detta för att många av våra chefer tycker att det 

är viktigt, både för dem och oss, att närvara vid symposiet och få ta del av den fortbildning som 

erbjuds där, och för att få möjlighet att ”nätverka”. Även de från SPSM som genom åren har 

deltagit har talat om hur värdefullt det är att få vara med vid dessa årliga konferenser.  

Ha det nu så gott, vare sig ni njuter av vårblommor och vårvärme eller gläds åt djupsnö och 

skidåkning…. 

Nästa gång vi hörs så kanske tjälen har gått ur marken och vi har snöfritt även här i norr ☺ 

 

Varma hälsningar 

Karin Svensson                                                  

Ordförande i SSL och Sjukhuslärare i Umeå 

 E-post: karin.svensson@umea.se  
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Konferens för skolledare med ansvar för 

särskild undervisning på sjukhus, februari 2018 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anordnade 1–2 februari 2018 en konferens 

tillsammans med verksamheter som bedriver undervisning på sjukhus. Konferensen riktade 

sig till de kommuner som söker bidrag för särskild undervisning på sjukhus från SPSM.  

Det primära syftet med konferensen är att vara ett forum för dialog och utveckling av särskild 

undervisning på sjukhus.   

Undertecknad var SSL:s representant på konferensen. 

Fredrik Malmberg, SPSM:s nya generaldirektör.  

Fredrik Malmberg var förste man att tala på konferensen. Han har tidigare arbetat som 

Barnombudsman. Fredrik Malmberg tycker att sjukhusundervisning är viktig och han vill att vi 

ska lyfta sjukhusskolan och dess undervisning som en central friskfaktor.  

Fredrik Malmberg pratade vidare om Skolinspektionens rapport och även om SPSM:s uppdrag 

gentemot sjukhusundervisnigen, som är att ge och följa upp statsbidrag till undervisningen. 

Sydhoffs utredning föreslog att SPSM skulle få ett uppdrag att ha möjlighet att rikta rådgivning, 

kurser och kompetensutveckling till sjukhusundervisningen.  

Dock har ännu inget lagförslag kommit.  

SPSM kan utifrån hur det ser ut idag, tolka det som om de kan ge specialpedagogiskt stöd till 

våra verksamheter i uppdraget att ge stöd till skolhuvudmän. Därför vill SPSM diskutera med 

oss, vilket behov vi har av att till exempel använda SPSM i fortbildning eller annat 

specialpedagogiskt stöd. 

Under våren besöker SPSM sjukhusskolor för ett uppföljningsbesök och uppföljningssamtal 

gällande särskild undervisning på sjukhus.  

SPSM vill ha en dialog om vilket stöd som vi vill ha och behöver.  

SPSM ska även utveckla sitt arbete med uppföljning och utvärdering av statsbidraget under 

de kommande åren.  

Det var en diskussion kring att det bidraget inte följer löneutvecklingen. Det innebär att 

kostnadstäckningen blir lägre för varje år. Idag är den under 80%. SPSM har en schablon som 

innebär ett snitt på ca 73% kostnadstäckning. Förra året gjordes en höjning av den så kallade 

schablonen (440 000 kr/tjänst).  

Det kom också upp i diskussionen att vissa verksamheter ger en motsatt bild än 

Skolinspektionen kring elever i särskola och träningsskola, att de visst får utbildning på sjukhus 

och att Skolinspektionen kan ha missuppfattat. Elever från träningsskolan får till exempel 

lekterapi som kan motsvara den utbildning de går miste om i sin ordinarie skola. 



En diskussion fördes kring syskon till inlagda barn eller barn till inlagda föräldrar som mister 

sin undervisning i hemkommunen. Fredrik Malmberg vill att SPSM lyfter frågan till Skolverket, 

där den hör hemma, det är en normerande, väldigt viktig fråga. 

Därefter talade Hanna Sällemark och Maria Caryll från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) 

 
SKL är en intresseorganisation som stöttar sina medlemmar inom olika områden. Det är även 

en stor remissinstans. De har även egna verksamhetsprojekt som stöttar kommuner och 

landsting i olika frågor, bland annat inom utbildning. Inom olika sakfrågor arbetar SKL 

tillsammans med kommunerna i nätverk, bland annat inom utbildningsområdet. 

Sjukhusundervisningen är ingen stor del av SKL:s verksamhet inom utbildningssektionen. Dvs. 

de får inte många frågor om sjukhusundervisning från sina medlemmar, varken kommuner 

eller landsting.  

SKL anser att sjukhusundervisningen bör vara ett nationellt ansvar, att statsbidraget bör utgöra 

100% av lönekostnaderna oavsett upptagningsområde. Sydhoffs förslag gällde en 

kostnadstäckning på 80% av faktiska kostnader är bättre än hur det ser ut idag. SKL anser 

också att anordnarkommunen ska ha rätt att ta ut kostnader från elevernas hemkommuner.  

Ersättning och kostnader: Det finns kommuner som tar in kostnader från hemkommunerna, 

schablon utifrån deras elevunderlag. Flera berättar att de har den modellen, antingen med eller 

utan samverkansavtal.  

Ett problem är dock att hemkommunen inte måste betala utifrån hur lagen är utformad, så det 

finns ingenstans att gå för att kräva inbetalning.  

Andra kommuner har valt bort att ta in betalning från hemkommunerna. De har få elever från 

ett stort antal kommuner, så det ses som en administrativ börda. De väljer därför att avstå.   

Det ser olika ut för olika kommuner och verksamheter. 

Vissa sjukhus är ju nationella, där är det nästan omöjligt att ta in betalning. Länssjukhus har 

det lättare att få till avtal/överenskommelser med kommunerna i länet.  

Lokalfrågan: Landstinget står för lokalen men kommunen för undervisningen. Ansvaret ligger 

hos sjukhusskolan.   

När det gäller lokalfrågan menar SKL att det lokala självstyret ska värnas. Dock är det svårt 

att bedöma ändamålsenligheten på lokalerna, när landstingen står för lokalerna men 

kommunerna har ansvaret att de ska vara ändamålsenliga. Ett problem är att det inte finns 

någon samsyn kring vad som är dialog kring lokalerna. Man kan dels prata om problematiken 

med elevernas miljö, men också om ett arbetsgivaransvar kring lokalerna, dvs. bra arbetsmiljö 

för lärarna.  

En problematik är även digitalisering. Redan idag finns stora problem med att inte komma åt 

skolans datorsystem. När man tittar på Skolverkets digitaliseringsstrategi så är det högre krav 

än de som ställs idag.  

Roboten AV1 visade upp sig på konferensen. Jag, Jane Oxalaryd, berättade om projektet 

som pågår på Barncancerfonden där Bauhaus sponsrar 42 robotar. Dessa lånas ut till elever 



via sjukhuskolor i Sverige. Hos företaget Atea Sverige, går det att hyra roboten till en fast 

kostnad per år. Skolor och kommuner kan kontakta dem och få ett pris. Företaget tar en 

kostnad på 1000 kr per månad för administration och support. De ger god och snabb teknisk 

support.  

För mer information: 
https://www.barncancerfonden.se/press/robot-hjalper-barn-med-cancer-att-delta-i-skolan/ 
http://www.noisolation.com/se 
 
 
SPSM informerade om hur vi ska redovisa i framtiden. 
Vi kommer behöva ange antal elever uppdelat på kön, antal elevdagar och antal elever från 
egen kommun och antal elever från annan kommun än den egna.  
Det nya för i år är att vi kommer behöva rapportera könsstatistik. Det beror på att arbetet med 

jämställdhetsintegrering som både stat, kommun och landsting ska arbeta efter. 

Det blev en diskussion kring uppföljning, framförallt hur SPSM ser på antal elever och 

elevdagar. För SPSM är elevdagar ett volymmått, men det är ingenting som är till grund för 

tilldelat statsbidrag. SPSM är väl medveten om att våra verksamheter har olika förutsättningar, 

dels utifrån om det är SOMA, BUP eller behandlingshem, men också vad vi har för elever, om 

man undervisar i grupp eller enskild, och även vad man har för lokalmöjligheter. 

Det är verksamheten som själv avgör behovet av tjänster inför ansökan till SPSM om bidrag. 

Om man behöver öka sina tjänster så finns det möjlighet till det, men man behöver självfallet 

motivera det behovet.  

På www.spsm.se/sis finns information om de uppgifter som efterfrågas i formuläret för 

redovisning.  

SPSM informerade också om möjligheten att söka utvecklingsprojekt. 
Sjukhusskolan har möjlighet att söka SIS utvecklingsprojekt för att arbeta med något 
utvecklingsområde.  
Syftet med projekten ska vara att öka måluppfyllelsen för eller öka kunskapen om olika 
pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 
 
Sista ansökningsdatum är 31 augusti för kommande kalenderår.  
www.spsm.se/sis och klicka på utvecklingsprojekt. 
 

Nästa skolledarträff kommer att ske i samband med sjukhuslärarnas symposium våren 2019 

i Linköping. 

Nedtecknat av  

Jane Oxalaryd 
 
Vice Ordförande i SSL:s styrelse 
Sjukhuslärare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus        

 

E-post: jane.oxalaryd@solna.se 

https://www.barncancerfonden.se/press/robot-hjalper-barn-med-cancer-att-delta-i-skolan/
http://www.noisolation.com/se
http://www.spsm.se/sis
http://www.spsm.se/sis


Nätverksträff för sjukhuslärare vid 

Barnonkologcentra, 21-22 mars 2018 

 

Deltagare i Barkaby (Stockholm): Göteborg: Annette Berg och Carina Eriksson, Linköping: Tora 

Borén och Andreas Svensson, Lund: Kristoffer Ericsson och Carina Lindquist , Stockholm: Jane 

Oxalaryd och Therese Wennerholm, Umeå: Ingrid Olsson och Karin Svensson , Uppsala: Agneta 

Lindh Wennefjord och Jenny Simeonidis. 

 

Första dagen tillbringade sjukhuslärarna och konsultsjuksköterskorna (KSS) var för sig. 

Förmiddagen den andra dagen hade vi gemensamt program. 

 

Roboten AV1 - utbyte av erfarenheter: 

Umeå och Linköping startade redan våren 2017 och var först ut med att testa roboten AV1. 

Deras erfarenhet var att en del av AV1:orna har krånglat eller gått sönder men att support och 

lagning av roboten från företaget No Isolation har förflutit ganska smärtfritt. Det är Kärstin 

Ödman Ryberg på Barncancerfonden (BCF) som har ansvaret för AV1:orna och hon fördelar 

robotar efter behov till respektive barnonkologcentra. Det finns totalt 42 st AV1:or och i 

nuläget finns det 4-10 AV1 per centra. 

Kärstin Ödman Ryberg, BCF ville ha synpunkter från alla sex barnonkologcentrena hur AV1 

fungerar. Utvärdering sker varje termin.  

 

Sammanställning av synpunkter AV1: 

Positivt: Bra support och snabbt svar på chatten 

Bra komplement till hemundervisning 

Att ordinarie skola kan ta direktkontakt med Kärstin, BCF vid problem 

AV1 fyller en viktig social funktion 

Negativt: Ostabil uppkoppling 

Laddportar som gått sönder 

För lång tid innan ny AV1 levereras vid haveri 

 

10-årig skolplikt – hösten 2018: 

Lekterapin kommer att ha ansvar för 6-åringarna även framöver när det blir en obligatorisk 

skolform. Lekterapin ska följa förskolans och förskoleklassens läroplan även om huvudmannen 

är Landstinget. Det finns inga nya direktiv att sjukhusskolorna ska ansvara för undervisning 

och det görs inte i nuläget heller. Däremot förekommer samarbete med lekterapin gällande 

6-åringar.  

 

Skoldagen – utbyte av erfarenheter och upplägg: 

Till skoldagen bjuds personal in från elevens ordinarie skola för att få information samt ha 

möjlighet att ställa frågor till resp. föreläsare.  Gemensamt för de sex barnonkologcentrena är 



att föreläsare oftast är lekterapin, sjukhusskola, konsultsjuksköterska, läkare, psykolog, 

kurator, syskonstödjare, vårdnadshavare och/eller elev som är eller varit i behandling.  

 

Inför HOPE-kongressen i Poznan den 14-18/5-18: 

Föreläsningen kommer att vara ca 45 minuter och kommer att framföras av: 

Björn Olsson föreläser om BCF och skoldokumenten + rektorsfilmen. 

Carina Eriksson föreläser om hur vi som sjukhuslärare använder oss av skoldokumenten och 

samarbetet med BCF genom vårt nätverk + skolfilmen. 

Andreas Svensson föreläser om AV1 + robotfilmen. 

 

Föreläsning ”Palliativt vårdprogram för barn”:  

Marita Vikström Larsson är konsulsjuksköterska i Umeå och sitter med i en grupp som arbetar 

fram nationella riktlinjer kring palliativ vård för barn. Marita föreläste för oss om ”Palliativt 

vårdprogram för barn”. Detta kommer även att  bli en nätpublikation genom Regionala 

CancerCentrum (RCC) och är troligtvis klar till våren 2019.  

Vi i nätverket hade givande diskussioner efter föreläsningen och delgav varandra olika 

upplevelser som vi mött i vårt yrke som sjukhuslärare och det var tidvis känsloladdade samtal. 

Vi konstaterade också att det är högst personligt hur och vad som individen upplever, det kan 

var mer eller mindre känslofullt. 

 

Samtal kring boken ”Livet på paus”: 

Detta kan vara en bra bok för tonåringar med cancer, boken tar upp händelser som är viktiga 

för åldersgruppen, som t.ex. vänner, sexualitet och utseende. Det är en viktig grupp att 

uppmärksamma. Boken är utgiven av BCF och kan beställas gratis genom dem. 

 

Övriga frågor: 

Jane informerade om att generaldirektören Fredrik Malmberg på SPSM har meddelat att 

uppföljning kommer att ske av alla sjukhusskolor för att se över nuläget.  

 

Nästa Nätverksmöte 

Hösten 2018 kommer Umeå att anordna nästa nätverksmöte.  

 

Sammanställt av: 

 

Carina Lindquist                                       

Sjukhuslärare på Barnsjukhuset i Lund      

E-post: carina.lindquist@lund.se  

  Det gamla tingshuset i Barkarby, anno 1718. 

 

mailto:carina.lindquist@lund.se


Vad händer i Växjö? 
 

Erfarenhetsutbyte mellan Växjö och Halmstad 
 

 

En kall och vacker vinterdag i januari satte sig 

sjukhuslärarna och lekterapeuterna från Halmstad 

och körde österut till Växjö.  

Det blev många bra samtal om erfarenheter, 

likheter/olikheter angående våra arbeten och 

lokaler. Vi fick inblick i varandras vardag samt hur 

vi på olika sätt samarbetar skola-lekterapi. Många 

glada skratt blev det i Lekterapins sinnesrum. 

Sittsäcken med tyngd och sängen med bolltäcke 

samt rytmmadrass föll gästerna i smaken.  

Det blev även tid för samtal skola respektive 

lekterapi för sig. Dagen avslutades efter en sen 

gemensam lunch i sjukhusrestaurangen.  

I slutet av terminen åker hela Växjö-gänget 

västerut till Halmstad. Det ser vi fram emot. 

 

 

 

AV1 
 

 

 I augusti förra året fick vi tack vare Barncancerfonden låna en   
robot till en svårt sjuk elev. Familj och elev upplever stor glädje och  
tacksamhet. De dagar som eleven är tillräckligt pigg deltar hen i 
klassens arbete. 

 Under hösten köpte Region Kronoberg in fyra robotar. I nuläget är  
samtliga robotar ute i länet och gör stor nytta. Inte bara onkologbarn 
har tillgång till robotarna utan även andra svårt sjuka barn/elever. 
Underhåll och frågor kring robotens funktion ansvarar en IT-
pedagog för. Hon är anställd av Regionen. Vi på sjukhusskolan är 
med i urvalet av ”robot-användarna”.  

Övre rad från vänster: Christine Hellman Roos, 

Agneta Eklund, Michael Roos, Cecilia Dahlberg, 

Mikael Kleman. Nedre rad från vänster: Kerstin 

Bergdahl, Petter Olausson, Maria Strand Gustbée  

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.frambu.no/showcmimage.ashx?fileinstanceid%3Ddab75727-1a6d-4c61-8616-94843bf2a8d8&imgrefurl=http://www.frambu.no/Article1.aspx?NodeId%3DDFF8DCEF-A3CB-4F12-B192-1ED61D112912&docid=CV01mJNZ4ltMxM&tbnid=mOTOlE3k6iLwtM:&vet=10ahUKEwiIw8azvenZAhXC6aQKHYX1ABEQMwiEAShAMEA..i&w=300&h=450&safe=active&bih=819&biw=1536&q=av1 robot&ved=0ahUKEwiIw8azvenZAhXC6aQKHYX1ABEQMwiEAShAMEA&iact=mrc&uact=8


 

Bokbank på sjukhusskolan 
 

I mitten av januari blev vi uppringda av 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som är en 

organisation för den regionala biblioteksverksamheten i 

Blekinge län och Region Kronoberg. Vi fick frågan om vi 

ville ta emot recensionsexemplar av x antal barn- och 

ungdomsböcker. Det ville vi naturligtvis!  

 

Förväntansfulla körde vi till stadsbiblioteket här i Växjö, 

där de har sitt kontor. Det visades sig att det var en stor 

bokhylla full med diverse nya, fina böcker! Bilen 

packades full och vi har nu lyckats få in dessa, i dubbla 

rader, i våra hyllor.  

Eleverna får nu välja bok som gåva när de är här. Det är 

mycket uppskattat förstås!  

Som tack bjöd vi personalen från Biblioteksutveckling till 

oss, för studiebesök och fika. Det blev en trevlig eftermiddag.  

 

Hoppas vi ses i Poznan!  

Cecilia och Maria  

på sjukhusskolan i Växjö 

E-post: cecilia.dahlberg@skola.vaxjo.se 

maria.strandgustbee@skola.vaxjo.se 

 

 

 

 

Sjukhusskolan har gäster från stadsbiblioteket. 

      Maria Strand Gustbée och Cecilia Dahlberg                                   Centrallasarettet i Växjö 

mailto:cecilia.dahlberg@skola.vaxjo.se
mailto:maria.strandgustbee@skola.vaxjo.se


Varför klarar inte min elev kunskapsmålen? 

 
Jag heter Ann Butler Nordkvist och arbetar som sjukhuslärare på Folke Bernadotte 

regionhabilitering i Uppsala sedan många år tillbaka. Under åren 2012 – 2017 studerade jag 

på deltid på masterprogrammet i specialpedagogik på Uppsala universitet och det resulterade 

i en magisteruppsats ”Varför klarar inte min elev kunskapsmålen?” - Lärares erfarenheter av 

att arbeta med och bedöma de elever med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter 

vilka ej når målen. 

Syftet med uppsatsen var att belysa situationen för de elever med funktionsnedsättningar och 

inlärningssvårigheter vilka ej når målen genom att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta 

med och bedöma dem. Ämnet har länge legat mig varmt om hjärtat eftersom jag möter dessa 

elever i mitt arbete som sjukhuslärare vid FBH. Jag möter också deras föräldrar och lärare i 

utskrivningsmöten och vet hur svårt det är för alla inblandade när eleverna gör det bästa utifrån 

sina förutsättningar och ändå inte blir godkända. Här nedan följer en länk som leder till 

uppsatsen för de som är intresserade att läsa. 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1108755&dswid=3689 

 

I samband med att Gillbergs och Fernells studie ”Har alla barn i grundskolan förutsättningar 

att klara nya läroplanens krav?” beskrevs i Läkartidningen blev jag uppringd av en journalist 

från Skolvärlden och blev intervjuad om min syn på dessa elever med anledning av att jag har 

skrivit uppsatsen. Denna artikel finns att läsa under följande länk 

http://skolvarlden.se/artiklar/omojliga-betygskrav-overtro-pa-sarskilt-stod 

 

Även om det handlar om liten grupp elever är det ett nog så viktigt etiskt dilemma att lyfta upp 

tycker jag. Är det överhuvudtaget etiskt försvarbart att ha en obligatorisk skola med en 

godkändnivå som flera elever inte har förutsättningar att nå upp till? 

 

 

Ann Butler Nordkvist  

Magister i specialpedagogik 

Folke Bernadotte regionhabilitering                                           

Uppsala 

E-post: ann.butler.nordkvist@uppsala.se  

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1108755&dswid=3689
http://skolvarlden.se/artiklar/omojliga-betygskrav-overtro-pa-sarskilt-stod
mailto:ann.butler.nordkvist@uppsala.se


Följ tråden- ett stödmaterial för att skriva berättelser 

Ofta kommer det elever till skolan vid Folke Bernadotte regionhabilitering som har till uppgift 

att skriva berättelser. Under åren som gått har många roliga och tänkvärda idéer kommit fram 

i mitt möte med eleverna. Dessa idéer har jag samlat på hög och nu utvecklat till ett material 

som jag hoppas ska hjälpa elever att komma igång med sitt skrivande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ tråden innehåller: 

• 11 småböcker innehållande bildserier, inledningar, stödfrågor och stödord.  

• En storbok innehållande bildserie med inledning och stödfrågor.  

• 7 Inledningar till berättelser och påföljande stödfrågor (som kopieringsunderlag).  

• 7 Inledningar till berättelser som kopieringsunderlag. 

• 15 Rubriker som kan inspirera till att skriva berättelser. 

• Illustrationer / bilder som kopieringsunderlag.  

• Digital utgåva – kompatibel i både dator och iPad.  

Eleverna skriver sin egen berättelse på ett separat ark eller i ett ordbehandlingsprogram. Bilder 

kan hämtas från en bildbank. I den digitala versionen skriver eleven direkt i webbprogrammet.  

Följ tråden riktar sig till elever i årskurs 2- 6 i grundskolan samt elever på grundsärskolan. 

Materialet passar också till elever med språkstörning, autism eller elever med kognitiva 

svårigheter som har svårt att initiera, formulera och skriva texter som håller en röd tråd. 

Min förhoppning är att detta också kan bli ett roligt material att ha på en sjukhusskola. 

Materialet finns hos LÄRA- förlag. Det kan beställas redan nu och levereras under våren. Följ 

tråden kan också ses på de olika läromedelsmässorna ute i landet. 

Cristina Eklund 

 

 

Specialpedagog vid Folke Bernadotte regionhabilitering 

E-post: cristina.eklund@uppsala.se  

mailto:cristina.eklund@uppsala.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nytt till hemsidan: 

 

 

 

Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL 

        
 www.sjukhuslararforeningen.se 

 
 
 

Stöd Sveriges Sjukhuslärarförening genom fortsatt medlemskap och värva gärna fler 
medlemmar. Stort antal medlemmar ger SSL:s styrelse en unik möjlighet att yttra sig 
kontakt med myndigheter och organisationer.                                                                                                      
                     
 

                                                                                                                  
Umeå april 2018                            
 

Karin Svensson 
Ordförande i SSL 
 

 E-post: karin.svensson@umea.se  
 

 
 
 

Om HOPE-medlemskap! 
 
 

 

Ta chansen att bli medlem i HOPE - den europeiska 
sjukhuslärarföreningen! 

 
Information finns på: http://www.hospitalteachers.eu/ 

 

 
                                                       

 
Landsrepresentant:                                                      Vice landsrepresentant: 

Jane Oxalaryd, Solna                                               Andreas Svensson, Linköping     

E-post: jane.oxalaryd@solna.se                        

andreas.p.svensson@regionostergotland.se 

 

 

http://www.sjukhuslararforeningen.se/
mailto:karin.svensson@umea.se
http://www.hospitalteachers.eu/
mailto:jane.oxalaryd@solna.se
mailto:andreas.p.svensson@regionostergotland.se


Ändringar och nytt till hemsidan: 
 

• Niklas Johansson, BUP, Kristianstad. Tel: 044-309 234 
E-post: niklas.johansson@utb.kristianstad.se  

 
 
 

Adressändringar: 
 

• Allan Anttila, BUP, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg.  
Tel: 031-343 5563, 070-785 3861 
E-post: allan.anttila@oh.goteborg.se  
 

• Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.  
Tel: 018-611 58 67.  

           E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se           
 
 

Anmälan nya medlemmar/utträde ur SSL: 
 

• Allan Anttila, BUP, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg.  
Tel: 031-343 5563, 070-785 3861 
E-post: allan.anttila@oh.goteborg.se  
 
 

•  Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.  
Tel: 018-611 58 67.  

           E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se           
 
 

 

Nya medlemmar: 
 

Gå in på vår hemsida www.sjukhuslararforeningen.se  och skriv ut 

anmälningsblanketten, eller använd blanketten på nästa sida i tidningen.  
Skicka den till Allan Anttila. Adressen finns på blanketten!  

 
Stödmedlemmar och sponsorer:  

Vi skulle uppskatta mycket om vi kan få fler stödmedlemmar till vår förening!  Likaså 

om vi har möjlighet att få sponsorer som då kommer att belönas med sitt namn 

och/eller sitt företags logga på vår hemsida. 

mailto:niklas.johansson@utb.kristianstad.se
mailto:allan.anttila@oh.goteborg.se
mailto:allan.anttila@oh.goteborg.se
http://www.sjukhuslararforeningen.se/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medlemsansökan  

 

Härmed ansöker jag om medlemskap i  
Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL.  
 
Medlemsavgiften är 290 kr per år. Halvår 150 kr. 
                 Pensionärer 125 kr per år. 

 

 

 

Datum: .................................................................................................................................. 

 

Namn: ................................................................................................................................... 

 

Adress: .................................................................................................................................. 

 

Postadress: ............................................................................................................................ 

 

Tel bostad och mobil:...........................................................................................................    

 

Arbetsplats:........................................................................................................................... 

 

Arbetsplatsadress: ................................................................................................................ 

 

Ange SOMA, BUP el annan verksamhet:............................................................................ 

 

Tel arbete:.............................................................................................................................. 

 

E-post: ................................................................................................................................... 

 

                  

 

 

 

 

Skriv ut och skicka din ansökan till:  

 

Allan Anttila 

Fräntorpsgatan 50, 

416 76 Göteborg 

 
 

                 

Sveriges Sjukhuslärarförening 

Kassör Allan Anttila 

Sjukhusskolan, BUP, 

Drottning Silvias Barnsjukhus, 

416 85 Göteborg 

Tel; 031-343 5563, 070-785 38 61 

Bankgiro 5940-3329 

 



 

En fortsatt skön vår önskar jag er alla! 

På återseende i juni igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer väl ihåg att skicka in ditt bidrag i tid, 

så att det kommer med i nästa nummer! 

 

Agneta Lindh Wennefjord 

Redaktör för SSL-bladet 

 agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se 

 

                                                                                   Domherre i grönskande björk. 

Googe foto.     

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

