Tidiga insatser för barn
Ett ESO-seminarium om
tidig hjälp till barn som har det svårt i skolan
Barn från utsatta miljöer och barn med inlärningssvårigheter, beteendeproblematik eller psykisk ohälsa har ofta svårt att klara skolan. Hur ska
barn med svårigheter kunna identifieras och stödjas tidigt i livet? Under
vilka omständigheter är det möjligt och lämpligt att försöka göra det? Att
svenska grundskolelevers prestationer försämras, att andelen som klarar
gymnasiet minskar, att vi får fler unga i aktivitetsersättning och att den
psykiska ohälsan bland unga ökar, kan delvis bero på att insatser inte vidtas i tid.
Detta diskuteras på ett ESO-seminarium där Camilo von Greiff, Anna Sjögren och Ing-Marie Wieselgren presenterar sin rapport En god start --- en

ESO-rapport om tidigt stöd i skolan.
Vid seminariet medverkar bl.a.:
Gunilla Bohlin
Rossana Dinamarca
Gunilla Hammar-Säfström
Ann-Charlotte Smedler

Professor i psykologi, Uppsala universitet
Ledamot Utbildningsutskottet (V)
Lärare, medverkande i ”klass 9A”, SVT
Professor i psykologi, Stockholms universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten

Välkomna!

Program
8.45 --- 9.00 Kaffe

Expertgruppen för Studier
i Offentlig ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitté vars uppdrag är att
självständigt bidra till att bredda underlaget
för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

9.00 Inledning

Expertgruppen består av

Lars Heikensten

Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och VD Nobelstiftelsen

9.10 Presentation av rapporten

Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet

Camilo von Greiff, Anna Sjögren
och Ing-Marie Wieselgren
9.40 Kommentarer
Gunilla Bohlin
Ann-Charlotte Smedler

10.00 Paneldiskussion
Rossana Dinamarca
Gunilla Hammar-Säfström
Ann-Charlotte Smedler
Gunilla Bohlin
11.00 Slut

Tid:

Tisdagen den 20 mars 2012
kl. 9.00 --- 11.00

Plats: Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 1

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 17 mars 2012
Anmälan till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi på www.eso.expertgrupp.se

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och verksam som universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms
universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi
och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Sylvia Schwaag Serger, Senior Research
Fellow vid Lunds universitet och verksam
vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi
från Stockholms universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

