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Introduktion till Socialt arbete i skolan 15 hp 
Du har sökt och är antagen till kursen under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven. Behörig-
hetskraven är socionomexamen eller motsvarande utbildning, psykologexamen, läkarexamen, lärarex-
amen med vidareutbildning till specialpedagog, sjuksköterskeexamen med vidareutbildning till di-
strikts- eller barnsjuksköterska, under utbildningstiden har uppdrag inom skolan eller i samverkan med 
skolan samt ha minst ett års yrkeserfarenhet inom området efter examen.  
Vi som arbetar med kursen vill hälsa dig välkommen till studierna och ser fram emot ett givande år 
tillsammans. Handledare och lärare på kursen är huvudsakligen Ann-Louise Gyllenör och Jan Gassne. 
Gäster kommer även att medverka. 
 
Vi börjar med en introduktion fredagen den 19 januari 9.15-16.00, Sal 28 ”Edebalksalen”. Lokalen 
finns på Socialhögskolan i Lund, Bredgatan 26. Om du är försenad av någon anledning så skicka ett 
SMS till 0705388561. Kör du bil så försök komma innan 9.00 så att du får en parkeringsplats på går-
den framför skolbyggnaden. Kommer du med tåg så är det cirka en knapp 10 minuters promenad till 
Bredgatan. Vi kommer första dagen att presentera kursen och dess uppläggning, tala om elevhälsoar-
bete och konsultation.  
 
Kurstillfällena är i förlagda till torsdagar 9.15 – 16 samt fredagar 9.15 – 15. Vårterminens kurstill-
fällen är utöver introduktionsdagen planerade med två dagars sammanhängande undervisning vid 5 
tillfällen; 8-9 februari. 8-9 mars, 5-6 april, 3-4 maj samt 24-25 maj. Samma omfattning är beräknad för 
hösten 2017. Justeringar av tider kan bli aktuellt men kommer i så fall att meddelas i god tid.  
 
Av kursplanen framgår vilken litteratur som ingår. Den litteratur vi kommer att börja med Hjörne & 
Säljö, Hylander & Guvå, Brante. Den senare kommer du att få av oss. Kursplan och litteraturlista hit-
tar du på följande länkar:  

http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/SOAN47 
http://kursplaner.lu.se/pdf/litteratur/sv/17591 
 
Vill du ha kontakt så skicka gärna ett mail och berätta hur vi kan nå dig. Vår planering underlättas om 
du snarast meddelar Vesna Sehovac om du av någon anledning inte har för avsikt att följa kursen.  
 
Hälsningar. 
 
Ann-Louise och Jan genom 
 
Vesna Sehovac 
Utbildningskoordinator 
+46 46 222 93 14 
vesna.sehovac@soch.lu.se 


