
	 	
	

Har du frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss 
Anton Sjögren anton@rovasjogren.se 073-030 13 37 
Erik Rova erik@rovasjogren.se 070-236 32 00 
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Psykologisk kompetens till er skola 
Rova & Sjögren Psykologi AB är ett norrländskt kunskapsföretag som 
drivs av psykologer. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och 
skolpsykologiska abonnemang. Vi bidrar med den psykologiska 
kompetens ni behöver!  

 

  

  

FÖRELÄSNINGAR  & UTBILDNINGAR 
I våra utbildningar ser vi till 
att  kursdeltagarna får med sig 
användbara verktyg och strävar efter 
att göra det på ett engagerande och 
tillgängligt sätt. Vi vill ha roligt då vi lär 
oss saker. Vi genomför uppskattade 
utbildningar kring bla 
Beteendeproblem i skolan, 
Traumakunskap, Levla lärmiljön, Svåra 
samtal, Kris och bemötande. Hör av 
dig så berättar vi mer om innehåll och 
form! 

SKOLPSYKOLOGISKA ABONNEMANG 
Vi bidrar med den psykologiska kompetens ni 
behöver. Ett abonnemang innebär att vi 
regelbundet och kontinuerligt arbetar 
tillsammans med er. Vi bidrar i skolans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
Utifrån aktuell psykologisk och pedagogisk 
forskning arbetar vi med tidiga insatser, 
elevhälsoarbete, konsultation, utredning, 
handledning och stöd. Ta kontakt för att 
diskutera hur vi skräddarsyr en lösning som 
passar er. Ett abonnemang kan bestå av: 
 
 FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE 

INSATSER 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande, vi arbetar för att bidra till 
en positiv skolutveckling och för att 
undanröja hinder för lärande. Vi samverkar 
på EHT-träffar, deltar i möten med 
vårdnadshavare och elever, är ett stöd för 
rektor och skolpersonal. 
KONSULTATION & HANDLEDNING 
I svåra ärenden kan arbetslag behöva stöd 
och bollplank för att komma vidare. 
Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat för 
att åstadkomma meningsfulla förändringar i 
lärmiljön. 
SKOLPSYKOLOGISKA UTREDNINGAR 
En välavvägd psykologutredning gör stor 
nytta för förståelsen av en elevs fungerande 
och går hand i hand med relevanta 
pedagogiska anpassningar och åtgärder. 
BEDÖMNINGAR, SAMTAL, & SAMVERKAN 
Vi träffar elever för stödsamtal och för breda 
bedömningar inför remitteringar för specifika 
behandlingar, utredningar eller andra 
vårdinsatser. Vi har goda erfarenheter av 
samverkan med både primär- och 
specialistvård. 


