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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgiftema i ansokan behandlas i enlighet med dataskyddsforordningen, Information du lamnar lagras och bearbetas i register inom
kommunstyrelsens kontor. Du har ratt att begara information, ufcdrag, rattelser eller komma med invandningar. For mer information am hantering av
personuppgifter, se www.sodertalie.se/odDr.

Mdlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Utbildningskontoret, Resurscentrum

Legitimerade psykologer, verksamma inom elevhalsa

Ansokan avser tva medarbetare

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Resurscentrums psykologer arbetar inom elevhalsa i kommunens skolor. Uppdraget har under senare ar fatt ett tydligare fokus pa det
halsoframjande och forebyggande elevhalsoarbetet.
Behov och intresse finns hos Resurscentrums psykologer att fa kompetensuh/eckling inom omradet Pedagogisk psykologi, dar det
halsoframjande och forebyggande arbetet lyfts fram. Sveriges psykologforbund erbjuder en specialistutbitdning inom det omradet.

Syftet med utbildningen ar att deltagarna erhaller en fordjupad kunskap i skamingsytan mellan kunskapsomradet pedagogisk psykologi och
verksamhetsomradet skola/elevhalsa, samt hur styrdokument, traditioner och organisation paverkar psykologens arbetsforutsattningar inom
omradet.

Att medarbetare erhaller efterfragade utbildningsinsatser, okar sannolikheten for att de valjer att stanna inom kommunen. Rekryteringen av
skolpsykologer har varit och ar svar, darfor ar det angelaget att utveckla och behalla dem vi har.

Syfte och forvantad effekt
(Forvantad effekt pa kort och ling sikt)

Kompetensutvecklingen avser att oka skolpsykologernas professionalism och erbjuda skolorna ratt kompetens for uppdraget inom
elevhalsa.

Psykologerna/deltagama ska efter avslutad utbildning

- kunna omsatta kunskapsomradet Pedagogisk psykologi till praktiken inom det egna verksamhetsomradet
- kunna relatera styrdokumentens formuleringar till psykologuppdraget inom elevhalsa
- visa fordjupade fardigheter i att bidra till verksamhetsutveckling nar det galler det halsoframjande och forebyggande arbetet i elevhalsa

Syftet pa lang sikt ar att ovanstaende kompetenser ska bidra till att starka skolornas elevhalsoarbete, och darmed oka utbildningens kvalitet.
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Kursstart 29 januari 2020

Avslut 22 September 2020

Utbildningen omfattar fern kursdagar samt tva examinationsdagar

Kostnad
(Berakna total eller uppdelad, tidsperiod och typ av kostnad)

Kursavgift 18 900 kr exklusive moms, per deltagare. Summa for tva deltagare 37 800 kr exklusive moms

Kurslitteratur 1000 kr per deltagare. Summa for tva deltagare 2000 kr.

Totalsumma 39 800 kr exklusive moms

Plan for uppfoljning

Kontinuerlig avstamning under pagaende utbildning.

Uppfoljning efter avslutad utbildning.

Uppfoljning sex manader efter avslutat utbildning. Vilka effekter av utbildningen kan ses i psykologernas egen praktik.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Annika Granlund, gruppchef Team elevhalsa

Underskrift av kontorschef
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Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till att insatsen ar en del av aktiviteten att
satsa pa elevhalsa (kompetensforsorjningsplan) samtvikten av attjobba strategiskt
och satsa pa yrkesruppen psykologer som ar en svarrekryterad grupp.

Beslut

Ansokan beviljas med 39 800kr for ar 2020.

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Sodertalje Datum:

Namntg£^nir^n<s&^,^.
Namnfortydligande:

Rickard Sundbom

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum: ^ --,^ -,-
Namnteckning ^

u

b

Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-post till: HROsodertali'e.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertalie.se
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