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GLAD SOMMAR
Äntligen dags för lite ledighet efter en minst sagt ovanlig vår i samhället och på

skolorna. Vi har se  hur ni snabbt ställt om ll nya förutsä ningar, imponerande! 

Både Amie och Lena jobbar in i juli så tveka inte a  höra av er.

 

Vi önskar er en fin och härlig sommar!

Lena och Amie

 

Länk ll vår nyhetssida
Uppdateras fortlöpande!

 

h ps://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/elevhalsans-

medicinska-insats/nyheter/

 

Liv och Hälsa Ung 2020
Resultat från Liv och hälsa Ung 2020 har nu kommit och hi as på Regionens

hemsida (länk nedan). Från sidan kan ni klicka er fram ll Resultat och därifrån

vidare ll kommun- eller länsresultat samt digare Rapporter.

 

h ps://regionvastmanland.se/lhu
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Sociala medier gav posi va effekter
Barns förmågor a  skapa kontakter i verkliga livet påverkas inte nega vt av e

fli gt användande av sociala medier, visar en ny studie. De kan tvärtom öka, visar

en jämförelse mellan både genera oner och mellan barn i samma genera on, se

länk ll ar kel.

 

h p://psykolog dningen.se/2020/06/03/sociala-medier-gav-posi va-effekter-

pa-barn/

 

Webbsändning: Grundutbildning i
barnkonven onen (SKR)
 Kursen om barnkonven onen hålls som webbsändning den 27 augus  2020.

Kursen omfa ade grunderna i barnkonven onen, hur en barnkonsekvensanalys

kan genomföras och vad det innebär a  implementera barnkonven onen i en

kommun eller region.

 

Tid: 27 augus  2020 9.00 - 12.00

Målgrupp: Förtroendevalda inom kommuner och regioner.

Kostnad: 500 kr, exklusive moms.

Webbsänds

Sista anmälningsdag: 21 augus  2020

 

h ps://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser

/webbsandninggrundutbildningibarnkonven onen.33261.html

 

Amie Kangro: Regional elevhälsosamordnare.

Kontaktuppgifter: anne-marie.blomqvist.kangro@regionvastmanland.se,

021-17 49 96, 072-145 61 41

 

Lena Lundqvist: Samordnande skolläkare.

Kontaktuppgifter: lena.lundqvist@regionvastmanland.se,

021-481 85 63, 072-085 75 50
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