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Redaktörens sida
Hej alla tappra sjukhuslärare!
Nu har vi snart tagit oss igenom ett tungt år, jag tror jag vågar påstå att det är det tuffaste och
märkligaste år vi gemensamt upplevt under allas vår livstid.
Höstterminen är snart till ända och en ny termin väntar. Det vi alla hoppas på är att pandemin
ska vara över. Det känns ibland som vi befinner oss i en krigszon. Vad kommer detta för med
sig när det här är över? Kommer vi kramas mindre? Kommer vi inte ta i hand lika ofta? Kommer
man fortsätta att jobba hemifrån i större utsträckning?
Vi kan i nuläget inte umgås som vanligt med våra vänner, nära och kära. Det blir ett annorlunda
julfirande vi har framför oss. Vi har lärt oss många nya sätt att leva på, kanske hittat nya
intressen, vi kanske går långa promenader istället för att gå på gym. Butiker och restauranger
har funnit ut nya rutiner och affärsidéer. Och handsprit finns överallt! Snart ska det finnas ett
vaccin, vilket är en livlina och vändpunkt att se fram emot!
Mitt i allt detta jobbiga, overkliga och tråkiga har vi stöttat varandra, hjälpt varandra och jag tror
att vi lärt oss att inte ta allt för givet.
Vi får önska oss alla i julklapp att 2021 ska bli ett godare år!

Ta nu väl hand om dig så hörs vi igen år 2021!
Ett ögonblicks
tålamod kan rädda från
stor olycka. Ett
ögonblicks otålighet kan
förstöra ett helt liv.
okänd

Nu önskar jag dig en trevlig lässtund och en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Helén Olsson, redaktör, SSL-bladet
E-post: helen.olsson@regiongavleborg.se

Information från ordförande

December 2020
nummer 113

Umeå den 7 december 2020

Hej alla medlemmar!
Idag känner jag mig både glad och nedslagen.

Först det som ger mig glädje:
Det blir ett rikssymposium 2021!!! Östersunds lärare önskar oss välkomna till sin
fina stad i december nästa år. Vi hoppas att Coronan är borta sedan länge och att vi
får uppleva Östersund i vinterskrud. Tusen tack Tove, Helen, Klas och Lars, det känns
så roligt att ha detta att se fram emot nästa år.
Fortbildning för sjukhuslärare! I dagarna får du som är medlem i SSL en inbjudan
till en riktad fortbildning. Jag gjorde en ansökan hos SPSM i våras, utifrån de önskemål
på fortbildningsområden som ni uttryckt. Jag fick ett mycket positivt svar; de samverkar
gärna med oss. Myndigheten har sina ramar att hålla sig inom och de har även sina
kompetensområden. Vi har haft fyra planeringsmöten via Zoom och nu är vi i land:
Vecka 6 har vi den första av tre träffar. Jag ser detta som en start, både på fler
fortbildningsinsatser men även som en möjlighet för oss att skapa nätverk. Inbjudan till
fortbildningen kommer senast vecka 51.
Nedslagen, av vad då?
Av ”Coviden” först och främst – den eländiga sjukdomen påverkar oss alla på något
sätt. Jag tänker att vi märker av den både på våra arbetsplatser och i vårt privatliv.
Huvva!
För det andra så läste jag om det förra SSL-bladet och blev återigen beklämd och upprörd
över hur man hanterat kollegor i Uppsala. Arbetstiden är en sak, men hur arbetsgivare kör över

fack och medarbetare. Vi som jobbar i sjukhusskolan vet att det är ytterst få elever som vill ha
skola under ferierna. Inte har vi någon ordinarie skola att samverka med heller. Det var en
stark berättelse vi fick ta del av från kollegor i Uppsala. Jag hoppas att de har det bra på sina
arbetsplatser trots allt.
Sedan är det förstås VÄDRET - det blöta, gråa, dystra och varma(?) mörkret som ligger på
och runt oss. Åtminstone är det så här i Norr och jag tror att det är likadant i större delen av
landet. Men – snart är det jul och ett nytt år står för dörren! Låt oss hoppas att det blir lite mera
vanligt än 2020. Vanligt är bra!
Nu önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett fint Nyårsfirande på det sätt som det låter sig
göras i år. Och så önskar jag er SNÖ!

Varmaste hälsningarna!
Karin Svensson
Ordförande

E-post: karin.svensson@umea.se

TILLBAKABLICK

November 2020

LOGOTYPENS TILLKOMST
Vissa av er känner igen berättelsen om logotypens tillkomst, den fanns med i SSL-bladet
hösten 2012, efter SSL:s 25-årsjubileum. Här kommer den om igen – för er alla kollegor som
kommit till i sjukhuslärarkåren, och för oss andra som glömt detaljerna, så här skrev Ewy:

”Inför sjukhuslärarföreningens 25-årsjubileum; Mitt namn är Ewy Lindvall och
jag blev av föreningens ordförande, Karin Karlsson, ombedd att under jubileet
berätta lite om tillblivelsen av sjukhuslärarföreningens logotype. Det blev en
trevlig och givande dag på Öland tillsammans med "gamla" och nya kollegor.
Karin bad mig sedan att skriva ner några rader om logotypen till föreningens
nästa utskick. Jag arbetade på barnkliniken SOMA som sjukhuslärare under
åren 1988-1999. Det var inför ett symposium i Kalmar-91 som
sjukhuslärarföreningen efterlyste förslag till en föreningslogotype. Ett flertal
förslag kom in. Under symposiedagarna presenterades förslagen och sattes
upp på en anslagstavla. De närvarande fick sedan rösta fram det förslag som
de tyckte symboliserade vårt speciella lärararbete bäst. Kalmarförslaget fick
flest röster. Bakom förslaget låg jag och min kollega Gudrun Persson, som
tyvärr avled -97. Några av tankarna runt förslaget: Vi arbetade på vårt förslag
genom att vara varandras bollplank, i tankar och funderingar kring vår lärarroll
och få fram det i en enkel bild. Vi vände och vred på bokstäverna ” S S L” och
fick då fram att två motsatta S bildade ett hjärta. Javisst, som i all undervisning
är känsla, respekt och empati självklarheter. Ugglan som ju representerar
kunskapen, som här är på väg eller går in för landning får stå för flexibilitet och
vår mobila situation. Så blev till slut vårt förslag, en enkel grafisk bild i svart-vitt.

Roligt att den håller än efter 20 år och fortfarande finns kvar som
sjukhuslärarföreningens logotype, om dock i lite omarbetad form, färgen har
tillkommit senare.
Sensommarhälsningar Ewy Lindvall, Kalmar ”

Ewys och Gudruns förslag vann omröstningen med stor marginal vid omröstningen på
symposiet -91! Efterhand har logotypen utvecklats, fått färg och ibland kommer klädd till
jultomte – ja fantasin har flödat hos redaktörer och andra!

Tilläggas kan, att en tanke väcktes ca 25 år efter logotypens tillkomst: Var det kanske dags
att byta logotype? Nytt förslag togs fram av dåvarande styrelse (Agneta E. designade) inför
symposiet 2017 och omröstning genomfördes. Återigen vann ”uggle-logtypen” med stor
marginal! 70 % av de röstande ville behålla den, läs mer om detta i SSL-bladet nr 99, juni
2017.

Karin Karlsson, f.d ordförande för SSL

Jag bad Nisse på SOMA i Örebro berätta historien kring
hans f.d. elev som sen blev en erkänd naturfotograf och
här kommer den!

En f.d. elev till mig på Sjukhusskolan i Örebro, Jonas Classon, har gått vidare i livet och blivit
både erkänd och känd. Han är professionell naturfotograf som specialiserat sig på fåglar och
nu under hösten blivit belönad med framstående placeringar i flera internationella
naturfototävlingar. Han vann en av de största, Siena International Photo Awards. Inte nog
med det han har också nu under hösten publicerat en bok där han visar sina bilder utifrån ett
tema som han burit med sig från sin tid som sjukt barn. Han kallar boken Svart album
eftersom han upplevde några måsar sedda från sjukhuset på just det sättet. De blev också
hans ljus i den annars ganska mörka tillvaron. I det mycket personliga förordet lyfter han
fram att sjukhusskolan betydde otroligt mycket för honom under den perioden och boken
presenteras faktiskt som en hyllning till sjukhuslärare som i det här fallet var jag.
Det är nu precis 10 år sedan vår gemensamma resa började i samband med att skulle börja i
åk 7. Men som blev en längre tid på sjukhus istället med återkommande kramper som man
trots noggranna undersökningar inte kunde hitta någon orsak till.
Han och jag hade möjlighet att bedriva undervisning både traditionellt och på ett lite
annorlunda sätt, nämligen att vara ute i naturen. Jag märkte ganska snart att Jonas inte
mådde bra av för mycket arbete med konkreta kunskapsmål. För att inspirera och samla
kraft, började vi istället göra exkursioner tillsammans. Jonas dokumenterade våra
exkursioner med en lånad kamera redan från första gången och blev så tänd på detta att han
ganska snart satte som mål att bli fotograf.
Han har sedan dess fortsatt på den vägen och är idag en väl ansedd fotograf med fåglar som
specialitet. Tack vare sin otroliga drivkraft har han lyckats etablera sig väl och haft många
utställningar varav en permanent under flera år på ett köpcentrum i Örebro. Han jobbar
också som fotoguide, kursledare och reseguide i Sverige, Europa, Indien och nu senast på
Falklandsöarna.
I samband med lanseringen av boken Svart album, gjorde han en film, som faktiskt är lika
mycket en "reklamfilm" för sjukhusundervisningen om en marknadsföringsfilm till boken.
Nu under hösten då han vann första pris har inneburit att han fått vara med i många olika
mediesammanhang både lokalt och nationellt. Eftersom han anser att sjukhusundervisningen
haft stor betydelse för honom har även jag personligen lyfts fram en del i samband med
intervjuer och TV- framträdanden.
Jag tänker att alla sjukhuslärare är värda samma uppmärksamhet. För jag tror att vi alla, var
och en, haft en eller flera elever där sjukhusskolan och sjukhusläraren haft en avgörande
betydelse för eleven att kunna nå sina mål och lyckats vända en jobbig till en gott och lyckat
liv.

Vill ni ta del av filmklipp så kommer några exempel här:
Filmen som gör reklam för boken ser du här:
https://youtu.be/9MV8YIv-V5w
Jonas (medverkar i Malou efter 10, TV4)
https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/13304376

Nisse och Jonas (gör tillsammans en uppföljning också det i Malou efter 10, TV4)
https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/13305909
Nils Eriksson
Sjukhuslärare
Barn och ungdomskliniken
USÖ
701 85 Örebro
tel 019-60 235 48
e-post nils.eriksson@orebro.se

***NY MEDLEM***

Hej!

Jag är en 47-årig speciallärare som arbetat som förskollärare i 6 år, lärare i 11 år och
speciallärare i 5 år. Just nu vidareutbildar jag mig också till specialpedagog för att ha dubbel
examen.
Jag blev anställd som sjukhuslärare i Eskilstuna kommun den 10 augusti 2020 och har precis
arbetat en termin. Det har varit spännande och lärorikt och jag ser fram emot att få ytterligare
erfarenheter kring det här mycket speciella arbetssättet som det innebär att vara lärare på
BUP.
Jag ser fram emot att ta del av information, samarbeten och riksträffar som brukar finnas
tillgängligt i sjukhusföreningen, om det inte vore för Corona. Jag hoppas att vi ses
någonstans 2021.

Varma hälsningar Jessica Winkler, BUP, Eskilstuna

Läromedelstips

Läromedelstips för inspiration till skrivande, av Agneta Lindh Wennefjord

Förlag; Studentlittteratur
ISBN 9789144119984
antal sidor 96

Medlemsansökan
Härmed ansöker jag om medlemskap i
Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL.
Medlemsavgiften är 290 kr per år. (Termin 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: ...................................................................................................................................

Skicka din ansökan till:
BUP-skolan/Peter Blomqvist
Vindrosvägen 4
302 90 Halmstad
Sveriges Sjukhuslärarförening
Bankgiro 5940-3329
Kassör Peter Blomkvist
Peter.blomqvist@halmstad.se

GOD JUL
och
GOTT NYTT 2021
önskar styrelsen
Er Alla!

Helén Olsson, redaktör, SSL-bladet

Snögubbe i Stadsträdgården, Uppsala, november 2016.

E-post helen.olsson.regiongavleborg.se

