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Konferens och fördjupningseftermiddag  
den 24-25 april 2023,  

 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm 
eller som livesänd digital konferens

Elevhälsa och hälsofrämjande  

skolutveckling – gemensamma  

processer för hälsa och lärande i hela  

skolan och klassrummetElevhälsa 2023
– förebyggande och hälsofrämjande  

elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande

Välkomna till viktiga utvecklingsdagar 
för hela elevhälsoteamet 
– programmet är under bearbetning och fullständig agenda 
med föreläsare publiceras inom kort.

 Organisera och skapa nytänk i elevhälsans vidareutveckling av det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet  
– hur får insatser större effekt på hälsa och lärande?

 Så samverkar elevhälsans kompetenser mot samma mål och lyfts in i 
skolans övriga utvecklingsprocesser

 Hur stärka hela skolans salutogena förhållningssätt och synliggöra 
elevers resurser – i organisation, kulturen och arbetsprocesser

 Hälsofrämjande arbete i en skola för alla – metoder som främjar 
elevers uthållighet, inre motivationen och tilltro till sin kompetens och 
prestationer

 Strategier där elevhälsan och pedagoger samverkar i det främjande 
arbetet att koppla lärandet och hälsa närmre varandra

”En av de bästa konferenser jag någonsin 
varit på - och det är många:)”

”Bra mix av olika professioner. Det var även 
bra med blandningen av teorier, forskning 
och praktiska verktyg. Jag är fylld av 
inspiration”

”Kunniga föreläsare mot samma mål men 
med olika infallsvinklar. Positivt!”

”Alla talare var intressanta att lyssna på och 
de bidrog med olika bitar till en bra helhet”

”Väldigt bra upplägg och bra innehåll, man 
kan säga mitt i prick med svårigheter och 
förbättringsförslag”

”Bra blandning av föreläsare”

”Bara Såå bra och intressant”

”Mycket bra föreläsare och proffsig teknik 
på den digitala konferensen”

”Mycket inspirerande. Bra bredd på 
innehållet, men ändå med en röd tråd. Jag 
har många tankar och idéer att ta med mig 
till min verksamhet”

Vid tidig anmälan, välj fakturering  
2022 eller 2023!

Några röster från  
Elevhälsa 2022:

Priser Boka innan den
31 januari 2023

Boka innan den
17 mars 2023

Ordinarie pris

Konferens 5 995 kr 6 995 kr 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag 2 495 kr 2 495 kr 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag 6 990 kr 7 990 kr 9 490 kr

Webbsändning konferens 4 995 kr 5 995 kr 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag 1 995 kr 1 995 kr 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag 5 990 kr 6 990 kr 7 990 kr

Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera. 

1 000 kr i rabatt

1 500 kr i rabatt
2 500 kr i rabatt

1 000 kr i rabatt


