Skolkuratorer i Eskilstuna
Stålforsskolan
Claes Nyman
Tel: 016 – 710 15 47
claes.nyman@eskilstuna.se

St Eskils gymnaium
Catharina Dahlén
Tel: 016 – 710 20 04
catharina.dahlen@eskilstuna.se

Fröslundaskolan
Mathias Clarstedt
Tel: 016 – 710 16 66
mathias.clarstedt@eskilstuna.se

Annika Melin
Tel: 016 – 710 29 66
annika.melin@eskilstuna.se

Lagersbergsskolan
Tord Johnsson
Tel: 016 – 710 10 03
tord.johnsson@eskilstuna.se
Skogstoprssskolan
Marie Grip
Tel: 016 – 15 96 36
marie.grip@eskilstuna.se
Engelska Skolan
Camilla Boyton
Tel: 016 – 10 86 85
camilla.boyton@eskilstuna.engelska.se

Rinmangymnasiet
Zanna Perunovic
Tel: 016 – 710 17 34
zanna.perunovic@eskilstuna.se
Basklass Balsta
Marie Gustafsson
Tel: 016 – 710 70 13
marie.gustafsson@eskilstuna.se
Rekarnegymnasiet
Ellen Karlsson
Tel: 016 – 710 20 02
ellen.karlsson@eskilstuna.se

Gökstensskolan och Edvardlundsskolan
Ann-Charlotte Höiem
Tel: 016 – 710 72 45
ann-charlotte.hoiem@eskilstuna.se

Victoria Janeling
Tel 016 – 710 27 21 el.
016 – 710 18 65
victoria.janeling1@eskilstuna.se

Skiftingehus, Ärsta och Vallby
Ulla-Maija K. Madison
Tel: 0739 – 50 42 17
ulla-maija.madison@eskilstuna.se

Tuna skolområde
(grund- och gymnasiesärskolan)
Christel Bengtsson
Tel: 016 – 710 70 17

Kunskapskompaniet
Ulrika Lindberg
Arb 016-14 74 70
Mobil 070-763 05 86
ulrika.lindberg@kunskapscompaniet.se

Komvux
Siw Jansson
Tel: 016 – 710 10 68
siw.jansson@eskilstuna.se

Senast re viderad
augusti 2009

John Bauergymnasiet
Anita Olofsson
Tel: 016 – 10 07 42
anita.olofsson@esk.johnbauer.nu

Barn- och
Utbildningsförvaltningen

Skolkuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska
utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina
tvärvetenskapliga kunskaper kan skolkuratorn se till helheten i
skolans värld, dvs. hur organisatoriska, samhällsekonomiska,
sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer:
• Individnivå
o socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda
elever och familjer
o krishantering
•

Gruppnivå
o arbete med elever i grupper och klasser
o handledning och konsultation till skolpersonal
o krishantering

•

Organisationsnivå
o organisationsutveckling och förändringsarbete,
förebyggande arbete, samarbete med andra
myndigheter, deltagande i undervisningen
o krishantering

Med skolkuratorn kan du som elev prata om allt som
känns viktigt för dig och som du funderar över t.ex:
● om skolsituationen
● mål och motivation
● kamratrelationer
● föräldrarelationer
● kärleksrelationer
● oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter,
koncentrationssvårigheter
● droger
● utanförskap
● likabehandling
Kontakt med skolkuratorn
Du som elev på skolan är välkommen att ta kontakt direkt
med din skolkurator för att boka tid. Vet du inte var
skolkuratorn sitter på din skola, fråga din lärare eller på
expeditionen. Det går också att få kontakt via telefon och
mail. Se sista sidan för kontaktinformation. Föräldrar,
skolpersonal och övriga samarbetspartner är också
välkomna att ta kontakt och helst då via telefon eller mail.
Tystnadsplikt
Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess
enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att
kuratorn inte får föra vidare vad som framkommit om en
elevs personliga förhållanden.
Anmälningsplikt
Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn
och ungdomar, anmälningsplikt till socialtjänsten när det
gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller
misstänks fara illa.
I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

