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Fortbildning om Könsstympning av flickor och kvinnor för 
dig som arbetar inom elevhälsan  
 

Datum:23 augusti 2018 Center för Skolutveckling, Lokal Valen 

All personal inom elevhälsan som möter personer och familjer där det finns risk för att flickor 

och kvinnor är eller kan bli utsatta för könsstympning ska ha tillräckliga kunskaper för att 

fråga om könsstympning, förmedla möjlighet att få hjälp och hänvisa/remittera till rätt instans. 

Elevhälsans personal ska också kunna ge information om lagstiftning och barn och ungas 

rättigheter. 

Målgrupper: elevhälsans professioner och 

rektorer. 

Utbildningen ges vid två tillfällen den 23 

augusti. Tid: 8:30-12:00 eller 13:00-

16:30.  

 

Sista dag för anmälan är den 9 augusti. 

Anmälan är bindande från den 10 augusti 

2018. Fika ingår. Ej avbokad plats 

debiteras med 200:-/400:- beroende på 

huvudman. 

 

  

Ur programmet:    

Amina Ali Mohammad Skolsköterska Göteborg föreläser om könsstympning av flickor 

och kvinnor. Vad behöver elevhälsan veta? Hur kan vi fråga och samtala om detta? Hur kan 

elevhälsan bemöta familjer och flickor som kommer från områden där könsstympning är 

vanligt. Aktuella domar och beslut.  

Khadra Seerar, förskolelärare och verksam i kampen mot könsstympning av flickor och kvinnor. 

Khadra blev som sjuåring själv könsstympad i Etiopien i väntan på att få komma som flykting till 

Sverige. Hennes engagemang utgår från ett barnperspektiv med vilket hon vill lyfta fram barnens 

rätt till sina egna kroppar och vikten av att vuxna agerar för att hjälpa de som utsatts för den här 

typen av övergrepp. 

Arbete med fall/case i grupp 



 

2018-04-30 Vaccination MPR Grundvaccination dos 1 och 2 Sida 2 av 2 
 

 

 

 

Plats: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C, Konferensen, Lokal Valen. Hitta hit. 

Hållplats Ullevi Södra. Ingången är mot parkering. KOD för ytterdörrens meddelas deltagarna 

inför utbildningen via mejl.  

Information och anmälan via kalendariet Center för skolutveckling. Uppge alltid din epost så 

att du kan få uppdateringar inför utbildningen. 

 

Vid frågor kontakta Maria Amström utvecklingsledare maria.amstrom@educ.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hitta.se/kartan!~57.70367,11.98345,13.999999999999924z/tr!i=MKixYcRX/search!i=1007907167!q=Bohusgatan%2013%20C%2C%20G%C3%B6teborg!t=single!st=plc!a=57.70367:11.98345!ai=1007907167!aic=57.70367:11.98345
http://www.tervix.se/skolutvecklingsenheten/events.asp
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