
Skolfams årsmöte 2016
Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Förslag av dagordning

3. Presentation av Skolfams - organisation /årshjulet. 

4. Val av ledamöter och suppleanter enligt lista.

5. Val av valberedningsprocess för årsmöte 2017. En person i 
varje region.

6. Val av arrangörer för Skolfams Årskonferens 2017

7. Övriga frågor:
Information från styrgruppen avseende tillsättning av 
arbetsgrupper :
7.1 Ensamkommande flyktingbarn och Skolfam som 
arbetsmodell.
7.2. Kartläggning 2 
7.3 Tester – förändring/översyn av de tester som ingår i 
testbatteriet.

8. Motioner

9. Mötet avslutas
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Årsmöte

• I samband med Nationella årskonferensen.

• Hålls i plenisal, alla medarbetare i Skolfams nätverk kan 
närvara och yttra sig.

• Vid omröstningar: Varje kommun har en röst. 

• Styrgruppen är föredragande. Styrgruppen är föredragande. 

• Stående dagordning plus ärenden från styrgruppsmöten 
eller inkomna motioner från medarbetare.

• Väljer styrgrupp för kommande verksamhetsår, på förslag 
från respektive region.
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Styrgruppens möten
• Mars:

- Lägesrapport från nationell samordnare. 
- Rapport från professionsmöte. 
- Samordnat med professionsmöte ledning/chefer.

• Juni:
- Lägesrapport från regionerna samt nationell samordnare.
- Beredning av frågor till årsmötet. 
- Beslut i ärenden från regionmöten maj.- Beslut i ärenden från regionmöten maj.

• September:
- Lägesrapport från nationell samordnare. 
- Beredning av inkomna motioner till årsmötet. 
- Konstituerande? styrgruppsmöte efter årsmötet (varannan ledamot nyvald).

- Eventuella beslut eller beredning av ärenden från årsmötet?

• December:
- Lägesrapport från respektive region samt nationell samordnare. 
- Beslut i ärenden från årsmöte och regionmöten.
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Teammöten i kommun/stadsdel
• Jan-Feb:

- Aktuellt läge.
- Planering av vårterminen.

• April:
- Aktuellt läge.
- Rapport från Professionsmöten.
- Läge resultat, läge kvalitet, rapporter till samordnare.- Läge resultat, läge kvalitet, rapporter till samordnare.

- Ärenden till regionmöte maj.

• Augusti:
- Planering av höstterminen.

• Oktober:
- Aktuellt läge.
- Eventuella frågor från årsmötet.
- Förslag till professionsmöten i mars.
- Ärenden till regionmöte i november.
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Regionmöten 

• Maj:
- Avhandla ärenden från lokala teammöten.
- Besluta i regionala angelägenheter.
- Bereda ärenden till styrgruppsmöte i juni.
- Besluta om eventuella motioner till årsmötet.
- Nominera ledamot och suppleant till styrgruppen.- Nominera ledamot och suppleant till styrgruppen.

• Nov:
- Avhandla ärenden från årsmötet och regionernas lokala 
teammöten. 
- Besluta i regionala angelägenheter. 
- Bereda ärenden till styrgruppsmötet i december.
- Ge förslag till professionsmöten mars.
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Professionsmöte
Socionomer, Specialpedagoger, Psykologer, 

Ledningspersonal/chefer

• Mars-april

• Erfarenhetsutbyte i professionen. 

• Aktuellt läge i professionen. 

• Nya riktlinjer och rutiner, gemensamma utmaningar, 
aktuella utbildningar. aktuella utbildningar. 

• Möjlighet till fortbildning. Aktuell forskning. 

• Innehåll utgår från regionernas förslag. Finansiering för 
eventuella föreläsare betalas via deltagaravgiften. 

• Finansieras via deltagaravgift. 



Förslag på ledamöter till Skolfams
styrgrupp

Region Norr: Britt-Marie Fröjdlund – 2 år
Kerstin Sandberg – 1 år
Karin Edeljung – suppleant 1 år

Region Ost: Camilla Ring – 2 år
Zlatko Jankovic
Eva Lindström, suppleant – 1 årEva Lindström, suppleant – 1 år

Region Väst: Åsa Fritzon – 2 år
Katarina Lycke – 1år
Emilie Abrahamsson suppleant – 1 år

Region Syd: Gunilla Nilsson – 2 år
Vakant – 1 år
Marie Johansson - suppleant – 1år



Valberedning för årsmötet 2017

Region Norr:

Region Ost:

Region väst:

Region Syd:



Information från styrgruppen 
avseende tillsättning av 

arbetsgrupper :

1.  Ensamkommande flyktingbarn
och Skolfam som arbetsmodell.och Skolfam som arbetsmodell.

2.  Kartläggning 2 

3.  Tester – förändring/översyn av de tester
som ingår i testbatteriet.


