Psykisk hälsa för lärande – lärande för psykisk hälsa!
Forskar- och praktikerseminarium för fullföljda studier

Västra Götalandsregionen arbetar för att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska och för att fler barn
och unga ska fullfölja grund- och gymnasieskolan. Genom att bidra till att praktiker och forskare möts,
reflekterar och diskuterar vill Västra Götalandsregionen öka samhällets förmåga att stötta barn och ungas
utveckling för fullföljda studier. Hälsa och lärande hänger ihop; mår man bra så är det lättare att lära sig och
lärandet bidrar till en bättre hälsa.
När: 4 december 2019 kl. 9:30 – 16:00 inklusive lunch
Var: VGR konferens, Stationshuset, lokal Bergslagsbanan
Målgrupp: Forskare och verksamhetsföreträdare i Västra Götaland
Program
Psykisk hälsa/ohälsa och inlärning
• Stress och oro och kopplingen till skola och inlärning. Hur kan Hälso- och sjukvården bidra till att
hjälpa tidigt? Evelina Stranne, Kunskapsstöd psykisk hälsa, VGR.
• Om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland. Hur ser sambandet ut över tid mellan barn och
ungas livsvillkor, stress och hälsa. Peter Friberg professor och överläkare, Institutionen för medicin,
Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Att organisera för skolframgång
• Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Organisering för goda förutsättningar för elevers
lärande. Ulf Blossing professor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs
universitet.
• Praktiskt exempel från verkligheten.
Dialog/reflektion och lunch
Att forma skolan för eleverna
• Inkluderande lärmiljö. Att kunna möta alla elever och att arbeta med tillit och förtroende. Elisabeth
Persson lektor, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås.
• Praktiskt exempel från verkligheten.
• Skolmodellen PALS - God inlärningsmiljö för trivsel och trygghet. Åsa Wallentin utvecklingsledare,
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, VGR.
• Praktiskt exempel från verkligheten.
Dialog/reflektion och fika
Avslutning
Anmäl dig här
Deltagarantalet är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att bidra till en jämn fördelning mellan olika
verksamheter samt geografisk spridning.
Välkomna!
Kontaktpersoner: Karin Gertzén, Regional utveckling/Social hållbarhet karin.gertzen@vgregion.se
Ylva Bryngelsson, Regional utveckling/Social hållbarhet ylva.bryngelsson@vgregion.se

