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Redaktörens sida!
Så mycket som händer nu, både ute i naturen och på våra arbetsplatser! Våren är kommen
och med den de första allerginysningarna för flera av oss på jobbet. Tur att det finns
allergitabletter! Även om det kommer bakslag – sju stycken ska det vara enligt den gamla
Bondepraktikan - så kan vi ändå här i mellersta Sverige hurra för att den meteorologiska
våren har infunnit sig. Jag märker det tydligt hemma i min trädgård där fåglarna börjar
komma tillbaka och sjunger för mig då jag går till bussen om morgnarna. Även snödropparna
börjar sticka upp yrvakna och skira. Så härligt det är! Ni som bor uppe i de norra delarna av
vårt land får vänta en stund till på våren, men när vi väl är på plats för Rikssymposiet i Umeå
har våren slagit rot även hos er. Så spännande det ska bli att få komma till ”Björkarnas stad”
i maj månad. Bättre kan det inte bli!
Min uppgift som redaktör för denna medlemstidning är både spännande och rolig, och varje
gång jag skickar ut om ”stopp-datum” för bidrag finns en undran; ska det komma några
bidrag från er sjukhuslärare ute i landet den här gången? Men, det gör det alltid!
Den här gången får vi bekanta oss med Åse Öhman, ny sjukhuslärare i Falun, och som vi
också får träffa i Umeå. Vi får ta del av Jane Oxalaryds rapport från konferensen för
skolledare med ansvar för särskild undervisning på sjukhus samt mina minnesanteckningar
från sjukhuslärarnas nätverksträff i Stockholm. Vidare har jag påbörjat en sida med tips på
fonder som kan passa för vår kår att söka från. Några av dem är mer riktade än andra, så ta
en titt och se vilken fond som kan passa just dig att söka medel från. Min tanke är att
fondsidan ska finnas på vår hemsida så att det är lätt att hitta till den då det är dags att söka
pengar till någon fortbildning eller kongress. Detta ska således bli ett levande dokument som
kan fyllas på och ändras i. www.sjukhuslaraforeningen.se
Själv har jag fått pengar från lokala föreningar/klubbar som Lions och den kvinnliga sektionen
Lions Disa här i Uppsala. Mitt åtagande har då varit att åka och föreläsa/berätta från de
kongresser jag har varit på, men det har varit så intressant och gett flertalet ringar på vattnet.
Det är många som vill höra om vårt uppdrag som sjukhuslärare och vårt arbete nationellt och
även internationellt ute i Europa via HOPE. Så ta kontakt med de föreningar som finns på din
hemort och hör dig för! Det finns också en vinst i att vi synliggör vår sjukhuslärarkår så att fler
får upp ögonen och får förståelse för att vi gör skillnad för de sjuka barnen och ungdomarna
under deras vistelse på sjukhuset med att hålla i skolarbetet och i kontakten med deras
ordinarie skolor.

Nu önskar jag dig varmt välkommen in i ”bladet”!

Bildningens rötter är bittra
men frukten är välsmakande.
Aristoteles (384 f. Kr.)

Jag önskar Dig en trevlig lässtund med detta nummer av SSL-bladet
Agneta Lindh Wennefjord, redaktör, SSL-bladet
Sänd in ditt bidrag till: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se
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Hej på er alla!
Nu är alla sportlov avklarade och man kan konstatera att våren med stormsteg breder ut sig
över landet. Här njuter vi av vårvinter; kalla nätter som ger härligt skidföre på skaren på
förmiddagarna, strålande sol som renderar lite takdropp och de första vårfåglarna. Onödigt
tidigt och onödigt kort vinter tycker en del av oss, medan andra gläds och ser fram emot den
”riktiga” våren. Vi i Umeå jobbar på med vår konferens – det mesta har fallit på plats, vi blir
ca 100 deltagare och det känns så roligt.
För ett par veckor fick jag veta att Skolverket gått ut med en fråga till ett antal kommuner för
att undersöka hur statsbidraget till lärarlönelyftet används. Man har också förtydligat
direktiven och ytterligare begränsat våra möjligheter att få ta del av pengarna!! Detta
gör oss i styrelsen mäkta upprörda och arga! Jag vet att ett antal ledare och lärare varit i
kontakt med Skolverket och uttryckt vad man anser om att vi blev exkluderade, det har även
vi som förening gjort. Vi lyfte fram att det är självklart att även sjukhuslärare ska ha rätt till
lärarlönelyftet. De kommuner som varit modiga och kloka och låtit sina sjukhuslärare få ta del
av pengarna kommer säkert att hitta smarta lösningar för att besvara Skolverkets fråga. Om
det visar sig att Skolverket anser att kommunen gjort fel och ska betala tillbaka stadsbidraget
så ligger det på kommunnivå och inte på personalnivå – alltså, vi som lärare kan inte bli
återbetalningsskyldiga! Det kan vara bra att känna till. När det gäller våra löner generellt
kommer vi under konferensen i Umeå att försöka få till en löneöversyn. Lärarlönerna i landet
har ökat ordentligt under de senaste åren – förstelärarsystemet och lärarlönelyftet
tillsammans med bristen på lärare ligger bakom den här ökningen. Vi sjukhuslärare har en
stor och bred kompetens, en spetskompetens vill jag påstå. Jag oroar mig för att de
lönesatsningar som vi inte har fått ta del av har gjort att vi som grupp halkat efter i
löneutvecklingen. Hur känner ni ute i landet omkring detta? Hör gärna av er med era
reflektioner.

Nu önskar jag er en härlig mars-april och återigen – Välkomna till Umeå i maj!
Vårliga hälsningar Karin

Karin Svensson
Ordförande i SSL och
Sjukhuslärare i Umeå

E-post: karin.svensson@umea.se

Konferens för skolledare med ansvar
för särskild undervisning på sjukhus
1-2 februari 2017
Varje år möts skolledare/chefer för sjukhusskolor i Sverige på en konferens, i samarbete
med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM. Sjukhuslärarföreningen är erbjuden att
har en representant med på denna konferens. I år var undertecknad den representanten.
Magdalena Karlsson och Anna Medin från Skolverket presenterade de Allmänna råden för
cheferna på sjukhusskolorna.
Därefter gjorde Anna Wide från Skolinspektionen en presentation kring genomförandet av
kvalitetsgranskningen av sjukhusundervisningen. Skolinspektionen sände ut en enkät till alla
37 sjukhusskolor och fick 100 % svar. De besökte 20 av landets sjukhusskolor och de
skolorna har fått sina respektive beslut sända till sin kommun. Anna Wide håller på med
sammanställningen av sjukhusskolornas utvecklingsområden. Anna Wide kommer att delta
på Symposiet i Umeå och då får vi veta mer. Det hon sa på konferensen var att hon är
imponerad av den goda pedagogiska verksamheten och flexibiliteten på sjukhusskolorna.
SPSM hade en kort information och presenterade statistik. På SPSM:s hemsida finns
statistik som är tillgänglig för alla.
Anderz Bergholtz, som är skolledare i Linköping, presenterade sitt arbete kring elevinflytande
och höll även en föreläsning om ledarskap.
Konferensen avslutades med gruppdiskussioner kring aktuella frågeställningar som
utbildning på sjukhus har att hantera.
Sammanfattningen från konferensen är skriven av Jane Oxalaryd

Jane Oxalaryd
Vice Ordförande i SSL:s styrelse
Sjukhuslärare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
E-post: jane.oxalaryd@solna.se

Minnesanteckningar från Barnonkolognätverkets
konferens för sjukhuslärare, 7-8 februari 2017
Närvarande under dessa två dagar i Stockholm var: Göteborg; Maria Ehrnberg och
Annette Berg, Linköping; Andreas Svensson och Ingela Kaliff, Lund; Carina Lindquist och
Kristoffer Ericsson, Umeå; Karin Svensson och Ingrid Olsson, Uppsala; Agneta Lindh
Wennefjord och Solna; Jane Oxalaryd och Therese Wennerholm, som också var arrangörer.

Tisdagen den 7 februari
Efter vår presentationsrunda, då vi också hälsade vår nya kollega Ingela Kaliff från Linköping
varmt välkommen till vårt nätverk, gick vi igenom programmet och beslöt oss snabbt för att
kasta om bland programpunkterna för att säkerställa att det viktigaste hanns med under våra
dagar tillsammans. Vi hade som alltid många punkter på vårt program och på onsdagen var
förmiddagen bokad för utbyte med konsultsjuksköterskorna från våra sex barnonkologcentra
samt Björn Olsson och Kärstin Ödman Ryberg från Barncancerfonden.
Här nedan följer korta sammandrag ur vårt program;
Resonemang om Nätverkets syfte och form. Syftet med vårt nätverk finns nedskrivet och
brukar bifogas till BCF inför ansökan om medel inför våra träffar höst och vår. Detta
dokument har vi reviderat för ett par år sedan och till hösten är det dags igen.
Skolinspektionens besök. Fem sjukhusskolor vid de sex barnonkologiska centra har haft
besök av Skolinspektionen. Det var endast Umeå som inte fick något besök av dem. Karin
Svensson, vår ordförande i SSL (Sveriges sjukhuslärarförening), var med i referensgruppen
och träffade Skolinspektionen vid fyra tillfällen före inspektionerna på våra skolor. De
skaffade sig säkerligen en god bild av sjukhusskolan i Umeå under dessa träffar med Karin.
Av de 37 kommuner som anordnar sjukhusundervisning fick 20 besök av Skolinspektionen.
Det var en 100 % svarsfrekvens på enkäten som gick ut till samtliga 37 kommuner.
Inspektionen var positivt överraskade av kvalitén på sjukhusskolorna. Nätverkets
medlemmar redogjorde för besöken av Skolinspektionen på respektive sjukhusskola.
Synpunkter som kom fram vid inspektionens besök på sjukhusskolorna (Bup och
Soma) och som nu är utvecklingsområden:
Att utveckla rutiner för att identifiera elever som ges vård vid andra vårdavdelningar
än på barnsjukhuset. Gäller i synnerhet elever över 18 år som befinner sig på
vuxenavdelningar.
Säkerställa att elever som är mottagna i grundsärskola och gymnasiesärskola vid
behov undervisas.
Kontaktperson/er på respektive avdelning bör finnas.
Informationskanaler såsom broschyrer, intern-TV, telefonsamtal och kontakt med
kuratorer bör regelbundet ses över.
Elevdokumentation

Nätverkets medlemmar var nöjda med besöket av Skolinspektionen. Samstämmigt från alla
deltagare var att det kändes positivt att dagliga rutiner m.m. lyftes för att på så sätt kunna
förbättra kvalitén och tillgängligheten för vår elevgrupp.
Ett ökat samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är önskvärt. Hur och på
vilket sätt får vi resonera om vid nästkommande konferens.
Lekterapins roll diskuterades också och deras förtydligade uppdrag i och med de Allmänna
råden. 6-årsverksamheten är nu helt och hållet deras/landstingets ansvar.
Resultat: Besöket av Skolinspektionen har inneburit att vi har fått bekräftelse på att vi gör
rätt saker i vår undervisning på våra sjukhusskolor och i kontakten med de ordinarie
skolorna. En likvärdighet har växt fram i vårt synsätt och detta visar sig genom att fler har
”öppen skola”, skapar rutiner för att fånga upp elever på vuxenavdelningarna, är nogsamma
med dokumentation, överlämnande, och kontakten med elevernas ordinarie skolor. Detta gör
att vi känner oss ännu säkrare i vår yrkesroll och de Allmänna råden är vi alla mycket
positiva till.

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer; Utbildning på sjukhus.
Vi förberedde därefter vår träff med konsultsjuksköterskorna och Björn Olsson på BCF
onsdag förmiddag. Vi reviderade vår PP om de Allmänna råden och anpassade den så att
presentationen skulle bli så tydlig och bra som möjligt.
De Allmänna råden är ett av våra styrdokument och som vi sjukhuslärare är skyldiga att
följa. Det är i mångt och mycket rekommendationer, och som vi ska följa så långt det är
möjligt, såvida man inte gör på ett annat sätt som är likvärdigt eller bättre.
Lärarlegitimation; sjukhuslärare ska vara behöriga lärare och kunna undervisa så
brett som möjligt. Detta för att säkerhetsställa att det inte blir någon treämnesskola.
Inget formellt krav på att lärarna ska vara speciallärare eller specialpedagoger.
Likvärdighet; att säkerhetsställa barns rätt till undervisning/utbildning, och se till att
det finns en likvärdighet i sjukhusundervisningen oavsett var i landet man befinner
sig.
Obehövligt; sjukhusundervisning ska ej anordnas om det är obehövligt för elevens
inhämtande av kunskaper. Det är sjukhusläraren som avgör om undervisning är
obehövlig (en pedagogisk bedömning), och det kan vara lämpligt att rådgöra med
lärare på elevens ordinarie skola kring bedömningen. Det är viktigt att sjukhusläraren
på ett tydligt sätt dokumenterar sin pedagogiska bedömning om att
sjukhusundervisning är obehövlig. Läkaren gör en medicinsk bedömning, och
sjukhusundervisning får endast nekas en elev om elevens medicinska tillstånd är
sådant att det är olämpligt att eleven får undervisning på sjukhus.
Hemskola; Ordet hemskola ska bytas ut till elevens ”ordinarie skola” eller ”ordinarie
skolenhet”.
Sjukhuslärarens huvudsakliga roll; förarbete, undervisning, efterarbete, återkoppling
till ordinarie skola.
Dokumentation; viktigt för återkoppling till ordinarie skola

Likabehandlingsplan; ska finnas.
Delaktighet och elevinflytande; att beakta barnets/ungdomens bästa.
Lokaler; ändamålsenliga lokaler av god kvalitet och tillgänglighet.
Syskon; i mån av tid undervisas syskon och barn till anhöriga, men det ingår ej i vårt
uppdrag.
Litteratur: Nätverket är nöjda med Barncancerfondens häften om syskon och syskons sorg.
Sjukhusskolan i Umeå har beställt dessa för att dela ut till pedagogerna på de ordinarie
skolorna på ”Skoldagen”. Detta gäller även Cristina Eklunds ”Metodhandboken”.

Onsdagen den 8 februari
Barncancerfonden och skolfrågor; Björn Olsson informerade om dokumenten ”Råd till…”
och det senaste dokumentet ” Råd till SYV”, studie- och yrkesvägledare på skolorna. Lotta
Rosén, studievägledare och anställd som ”expert-syv” på grundskoleavdelningen, ska vara
en kontaktperson till Björn.
Björn kommer att göra en rundresa under hösten 2017 till sjukhusskolorna vid de sex
barnonkologicentra för att följa upp dokumenten och se hur de används. Då bör även en
representant från lekterapin vara med under dessa träffar.
Björn har en bollplanksgrupp som träffas en gång per år, oftast i maj månad. Den består av
Tora Borén Linköping, Helena Frank Uppsala och Karin Svensson Umeå.
Björn kommer också att starta upp en skolgrupp för diskussioner och utveckling. Den
gruppen kommer att bestå av skolledare, sjukhuslärare, person/er från SPSM. I denna grupp
kommer bland annat innehållet i utbildningsdagen i november tillsammans med Wern
Palmius från SPSM och konsultsjuksköterskorna att värka fram.
Hemundervisning är ett oreglerat område som Björn Olsson kommer att se över. Rutiner
ska säkras upp så att nyanställda sjukhuslärare och konsultsjuksköterskor samt
lekterapeuter får information om skolmaterialet m.m.
Skolbesök; för att säkra upp efter skolbesöket tillsammans med konsultsjuksköterska be
den ordinarie skolan skriva en dokumentation från mötet och skicka tillbaka till
sjukhusskolan. Detta är en kvalitetssäkring. Om inga minnesanteckningar kommer, skriv då
ner vad du minns från besöket och sänd till den ordinarie skolan. Fråga också om det som
står i dokumentet har uppfattats på rätt sätt.
Robot AV 1; Kärstin Ödman Ryberg, BCF, berättade om Robot AV 1 som nu finns ute på
sjukhusskolorna i Linköping och Umeå. Roboten sitter i den sjuka elevens bänk i
klassrummet i den ordinarie skolan. Detta är ett skolhjälpmedel som BCF sponsrar och
tanken är att med tiden ska varje onkologcentrum få tillgång till en sådan robot.
I Norge finns 100 stycken robotar ute i de norska skolorna. Detta är ett försök och uppföljning
kommer att ske framöver. Här finns de videos om AV1 som No Isolation har lagt ut,
dessutom är en av dem nu med svensk text och tal:
https://www.youtube.com/channel/UCcOLA5KpxFwGh9YNmQuLRXg/videos

St. Lukasstiftelsen; Kärstin Ödman Ryberg berättade att BCF har ett samarbete med St.
Lukasstiftelsen i Göteborg, Linköping, Lund, Solna, Umeå och Uppsala. Ett önskemål från
Kärstin är att vi informerar våra kuratorer om detta samarbete så att de kan lotsa föräldrar till
cancersjuka barn dit som behöver samtalskontakt.
Efter dessa programpunkter var det dags för Karin Svensson att visa vår PP om Allmänna
råd och informera konsultsjuksköterskorna om dessa råd som är ett av våra styrdokument.
Under visningen diskuterades råden och dessa kommer att dryftas vidare på
utbildningsdagen i november på SPSM. Det är viktigt att vi tar hänsyn till våra olika uppdrag
och att vi kan hitta samarbetsformer kring detta tillsammans med konsultsjuksköterskorna.
Lunch tillsammans med Kärstin Ödman Ryberg, BCF, då vi diskuterade formerna för en
presentation av Björn Olssons skolmaterial på nästa HOPE-kongress i Poznan, Polen, i maj
2018. Förslag finns på en öppen föreläsning eller work shop.

Efter lunch begav vi oss till Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, där Jane Oxalaryd och
Therese Wennerholm visade oss runt i de fräscha lokalerna. Vi fick bland annat se
lekterapins stora ljusa lokaler och sjukhusskolans klassrum.
Då vi gick igenom kulvertarna på sjukhuset fick vi bekanta oss med robotarna som herrelösa
for omkring och transporterade gods samt utförde diverse ärenden till de olika avdelningarna
på NKS. De bad oss vänligt att flytta på oss om vi råkade komma i vägen för dem!
Under den avslutande stunden med kaffe knöt vi ihop säcken för den här gången. Vi drog
upp riktlinjerna inför höstens möte som kommer att äga rum i Linköping och vad vi behöver
förbereda inför denna träff. Vi tackade våra arrangörer Jane och Therese för två innehållsrika
och givande dagar då vi fick mycket matnyttigt med oss hem i bagaget att arbeta vidare med.
Därefter var det dags att säga ”adjö” till varandra och alla begav sig skyndsamt iväg till
väntande flyg och tåg för att transporteras vidare till respektive hemorter.

Uppsala mars 2017

Agneta Lindh Wennefjord
Sjukhuslärare
Akademiska barnsjukhuset
Uppsala

E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

Robot nr 5, ”Karolinus”,
i kulverten på Nya
karolinska Sjukhuset,
NKS.

Upprop till dig som känner engagemang för

Barn som är syskon/anhöriga
och dessutom har lite tid över under den sköna månaden maj - den månad då
sjukhuslärarna möts till Rikssymposium i Umeå!

Den andra internationella konferensen om barn som är anhöriga har rubriken

2: nd International Conference
"Every Child has the Right to....”
och genomförs i Malmö måndag 29 – onsdag 31 maj
Läs mer på; http://www.anhoriga.se/konferenser/sv-every-child-has-the-right-to/

Under kongressdagarna kan SSL utan kostnad få en plats för att ge
kongressdeltagarna information om sjukhusundervisning. Med tanke på att
deltagarna i hög grad består av myndighetspersoner och beslutsfattare, och med
tanke på att sjukhusundervisningen alltid har svårt att bli synliggjord, är detta ett
tillfälle att visa upp denna nisch av skolvärlden – även om barn som är anhöriga
”bara” är en målgrupp för sjukhuslärarna i mån av tid och plats.
Vill du ge en dag åt detta?
Har du vägarna till Malmö dagarna efter långledigheten i maj (Kristi
Himmelsfärdshelg) eller är du pensionär som jag, hör av dig till mig så kanske vi kan
hjälpas åt att informera om sjukhusundervisning, denna viktiga lilla nisch av
skolvärlden. I kontakt med en av organisatörerna för denna konferens fick jag veta
att hen aldrig hade hört talas om sjukhusundervisning. Man kan befara att detsamma
gäller också de flesta av konferensens deltagare. (NKA:s verksamhetschef är dock
numera välinformerad efter ett möte med SSL-styrelsen 2014 - men fler behöver få
veta!)
Hör av dig om detta passar dig!

Karin Karlsson
Sjukhuslärare och f.d. ordf. i SSL,
numera pensionär

Tel: 070-433 8243
E-post: ka.e.karlsson@gmail.com

Ny på jobbet!
Hej!
Jag heter Åse Öhman är 42 år och bor i Falun. Det är med stor glädje, inspiration och
tacksamhet, men också med stor ödmjukhet inför uppdragets innebörd, som jag i april
kommer att börja jobba på Sjukhusskolan, SOMA, Falu lasarett.
Och vem är jag då? Jag är en glad halvnorsk pedagog som är passionerat förtjust i barn och
ungdomar. Jag har jobbat 18 år i grundskolan med årskurser från åk 1-9. I dagsläget arbetar
jag som specialpedagog på Hälsinggårdsskolan (en skola med 49 % nyanlända elever) i
Falun där jag byggt upp en verksamhet; ”Oasen”, kring elever med svåra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, men även fysiska, och har i detta arbete haft nära samarbete med
SPSM. För mig är det viktigt att hitta bra lösningar på hur undervisningen kan anpassas till
alla elever, och möta deras olika behov, och där ingår ett genuint intresse att använda olika
hjälpmedel samt att integrera många ämnen på ett kreativt sätt. Jag har även i mitt
försteläraruppdrag drivit ett skolutvecklingsprojekt om; ”Framgångsfaktorer för undervisning
och ledarskap” samt ”Förhållningssätt – lågaffektivt bemötande” m.m.
Jag ser framemot att börja jobba på sjukhusskolan och vet att det kommer innebära både
hjärta och smärta på ett lite annorlunda sätt.
Det viktigaste för mig är att möta barnen med ett stort hjärta, hitta glädjen och försöka
fokusera bortom det som för stunden distraherar eller smärtar.
Nu blir det till att förkovra sig i en delvis ny riktning (även om jag i min privata närhet har
erfarenhet av närståendevård både onkologiskt samt gällande psykisk ohälsa) så jag tar
tacksamt emot bra tips både på litteratur men även andra tips som kan vara till hjälp så här i
nystarten av detta jobb. Jag ser framemot att träffa Er på Rikssymposiet i Umeå och hoppas
på ett gott samarbete framöver.
Vi ses!

Med vänlig hälsning

Åse Öhman
E-post: ase.ohman@falun.se

Fondtips!
Det händer att vi i SSLs styrelse får frågor från våra medlemmar om tips på fonder att söka
medel från till olika slag av fortbildning, Rikssymposier, HOPE-kongresser samt annat utbyte
av olika slag för oss sjukhuslärare. Med anledning av detta har jag nu gjort ett försök att
sammanställa en lista över de fonder där det finns möjligt för oss att söka pengar från för
olika ändamål.
Den kommer här, och min tanke är att vi sedan gemensamt kan hjälpas åt att fylla på denna
”fondlista” med fonder där vi hoppas att vi kan få pengar från. Har du ett tips sänd då in det
till mig; agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se så kompletterar jag vår lista!

1. Arvsfonden. www.arvsfonden.se
2. Comenius projects/Erasmus +. www.http://erasmusplus.org.uk
3. Crafoordska stiftelsen. www.stiftelsemedel.se
4. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children.
www.drottningsilviasstiftelse.se
5. Familjen Kamprads stiftelse. www.stiftelsemedel.se
6. Helge Ax:son Johnsons stiftelse. www.haxsonj.se
7. Jerringfonden. www.jerringfonden.se
8. Kronprinsessparets Stiftelse. www.kronprinsessparetsstiftelse.se
9. Lions/Lions Disa. www.lions.se Kontakta din lokala Lions Club.
10. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. www.stiftelsemedel.se
11. Odd Fellow Orden. www.oddfellow.se Kontakta din lokala Odd Fellow förening.
12. Radiohjälpsfonden. https://www.radiohjälpen.se > sok-bidrag
13. Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond – FUB. www.fub.se
14. Rebeckagrenen. www.oddfellow.se >rebecka Kontakta din lokala Odd Fellow org.
15. Rotary i Sverige. www.rotary.se
16. SFUB; Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. www.sfub.se
17. Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola.
www.stiftelsenengelbrekt.se
18. Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden. www.stiftelsemedel.se
19. Svenska kyrkan. www.svenskakyrkan.se
20. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. www.larshiertasminne.se och www.fof.se
21. Skandias stiftelse Idéer för livet. www.ideerforlivet.se
22. Stiftelsen Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond.
www.stiftelsemedel.se
23. Stiftelsen Solstickan. www.solstickan.se

Litteraturtips!
”Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar”,
Inger Assarsson. Liber förlag. ISBN; 47–01521-4
”Det som ger hoppet liv – fem förutsättningar”,
Lars Björklund. Libris förlag. ISBN; 978-91-7387-441-0.

Länktips!
Inläsningstjänst. www.inlasningstjanst.se
En heltäckande leverantör av inlästa läromedel för grundskolan och gymnasiet
med flera tusen inlästa läromedel samt studiestöd på modersmål.
Elev- och bokabonnemang kan köpas via hemsidan eller på telefon 08-556 11550.

Barncancerfonden. www.barncancerfonden.se
Se Björn Olssons material ”Rätt till stöd i skolan” för elever med cancer. Det är ett
informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och
ungdomar med cancer och som kan laddas ner gratis. Materialet vänder sig till elevens
hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor, samt elever och vårdnadshavare.
En ny länk finns nu som heter ”Råd till skolans elevhälsa och studie- och
yrkesvägledare”.

Se även sidan; ”För pedagoger i skola/förskola”.

Information!

Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL
Se; www.sjukhuslararforeningen.se
Stöd Sveriges Sjukhuslärarförening genom fortsatt medlemskap och värva gärna fler
medlemmar. Stort antal medlemmar ger SSL:s styrelse en unik möjlighet att yttra sig
kontakt med myndigheter och organisationer.

Umeå mars 2017
Karin Svensson
Ordförande i SSL,
E-post: karin.svensson@umea.se

Om HOPE-medlemskap!
Ta chansen att bli medlem i HOPE - den europeiska
sjukhuslärarföreningen!
Information finns på: http://www.hospitalteachers.eu/
Hälsningar,
Landsrepresentant:

Vice landsrepresentant:

Jane Oxalaryd, Solna

Klas Brunnander, Linköping

jane.oxalaryd@solna.se

Klas.Brunnander@regionostergotland.se

Ändringar till hemsidan:
Niklas Johansson, BUP, Kristianstad. Tel: 044-309 234
E-post: niklas.johansson@utb.kristianstad.se

Adressändringar:
Allan Anttila, BUP, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg.
Tel: 031-343 5563, 070-785 3861
E-post: allan.anttila@oh.goteborg.se
Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.
Tel: 018-611 58 67.
E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

Anmälan nya medlemmar/utträde ur SSL:
Allan Anttila, BUP, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg.
Tel: 031-343 5563, 070-785 3861
E-post: allan.anttila@oh.goteborg.se
Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.
Tel: 018-611 58 67.
E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

Nya medlemmar:
Gå in på vår hemsida www.sjukhuslararforeningen.se och skriv ut
anmälningsblanketten, eller använd blanketten på nästa sida i tidningen.
Skicka den till Allan Anttila. Adressen finns på blanketten!

Stödmedlemmar och sponsorer:
Vi skulle uppskatta mycket om vi kan få fler stödmedlemmar till vår förening! Likaså
om vi har möjlighet att få sponsorer som då kommer att belönas med sitt namn
och/eller sitt företags logga på vår hemsida.

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

Skriv ut och skicka din ansökan till:
Allan Anttila,
Fräntorpsgatan 50,
416 76 Göteborg
Bankgiro 5940-3329

Sveriges Sjukhuslärarförening

Kassör Allan Anttila
Sjukhusskolan, BUP,
Drottning Silvias Barnsjukhus,

416 85 Göteborg

Tel; 031-343 5563, 070-785 38 61

En fortsatt skön vår önskar jag er alla
och en Glad Påsk när den kommer!
På återseende i juni igen!

Du kommer väl ihåg att skicka in ditt bidrag i tid,
så att det kommer med i nästa nummer?!

Agneta Lindh Wennefjord
Redaktör för SSL-bladet
agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

