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För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat.
Hitintills har nästan allt anti-mobbningsarbete i skolan utgått från ett problemfokuserat
förhållningssätt och med Olweus-modellen som grund, trots tvivelaktiga resultat.
Trots den växande exponeringen av olika metoder mot mobbning, nationella råd och resurser samt
pågående forskning, tycks inte oron generellt vad det gäller mobbning i skolan ha minskat, än mindre ser vi
någon radikal minskning av antalet incidenter. Naturligtvis bör förväntningarna vara större än enbart ”en
minskning av antalet incidenter”. Målet bör självfallet vara ”ett upphörande” av all mobbning och kränkande
beteenden.

Tiden är inne för den svenska skolan att ta del av lösningsinriktade ”Supportgruper” och
strategiska sätt för att implementera ett förhållningssätt som underlättar arbetet i skolan mot
mobbning. Denna evidensbaserade metod visar att mobbningen upphör i 94% av fallen.
Den senaste stora rapporten kommer från Västerås där man under höstterminen 2015 visade på
97 % lyckade fall (mobbningen upphörde med Lösningsfokuserade Supportgrupper).
Kursinnehåll: Lösningsinriktade Supportgrupper – på 1 dag lär vi ut allt om supportgrupper
Ett Lösningsinriktat och systematiskt arbetssätt som underlättar trygghetsarbetet i skolan och får
mobbningen att upphöra. Förutom proaktiva förebyggande initiativ för en ”hela skolan – ansats” visar vi på
effektiva och hållbara verktyg i det dagliga arbetet. Samt hur man med evidensbaserade "supportgrupper”
(speciellt för L+M och individuella lösningsinriktade samtal för de äldre) kan agera i den akuta situationen
om man får reda på att någon elev blivit utsatt. Steg för steg går vi igenom hur man samtalar med den
utsatte eleven och hur man sätter ihop supportgrupper och leder dem.
Med lösningsinriktade ”supportgrupper” upphör mobbningen i 94 % av fallen.
Du får ta del av det lösningsinriktade förändringsarbetet både vad det gäller förhållningssätt och
samtalsmetodik. Hur man kan arbeta med lågnivå-interventioner och engagerande lösningar.
Modellen med supportgrupper visar att mobbningen upphör och att arbetet stärker samarbetet mellan
eleverna och bygger en god grund för en hälsosam och trygg skola. Under kursdagarna ges du möjlighet
att prova på de olika verktygen. Vi följer Skolverkets allmänna råd. Läs gärna mer på vår hemsida om
innehåll och evidensbaserat resultat av metoden.
Datum: 2 oktober 2019
Pris: 1.400 kr + moms (Anmäl 5 och betala för 4, gå tillsammans i Elevhälsoteamet)
Tid: 9-16, lunch mellan 12-13 ordnas på egen hand.
Lokal: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm
Ingår: Kaffe med bröd och boken ”Nya Lösningar mot Mobbning” samt arbetshäftet ”Supportgrupper”.
Kursledare: Kerstin Måhlberg, författare till boken Lösningsinriktad Pedagogik.
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