Diabetes i skolan
Välkommen till en föräldraträﬀ på temat Diabetes i skolan! Vi träﬀas i Personal-

samlingen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna (plan 4) den 16 maj kl 18.00.
När man är nydebuterad eller byter förskola/skola ligger stort ansvar på oss föräldrar
att informera/utbilda personalen hur de ska kunna hjälpa våra barn. Det finns inte en
modell som passar alla, vissa vill ha assistent andra vill att hela personalgruppen ska
ha tillräckliga kunskaper att ta hand om ett diabetesbarn. Nu samlar vi positiva
erfarenheter och tips på material som kan hjälpa i de här situationerna.
Använd den bifogade inbjudan och bjud in personal från er förskola/skola och delta i
den här träﬀen. Eva Örtqvist, överläkare på ALB i Solna, kommer att prata om de
medicinska bitarna, Maria Enggren Zavisic från Bullerbyns styrelse kommer
sammanfatta vad som sades på Diabetesforum som hölls i mars, vi visar film och
delar blodsockerloggar, vi har en gruppdiskussion om hur vi kan se till att våra barn
har det bra i förskola/skola.
Vad har funkat för er? Skicka gärna material och tips i förväg till
lisahagman@comhem.se.
Hur tar man sig dit?
Med bil: Enklast att kolla på kartan, parkeringshus finns på ALB.
Med SL: Ta buss nr 3 till Karolinska sjukhuset.
Kostnad?
Ingen kostnad.
Anmälan
Skicka ett mail till lisahagman@comhem.se senast den 10 maj och meddela hur
många som kommer.
Hälsningar
Styrelsen

www.foraldraforeningenbullerbyn.se
www.facebook.com/groups/43445239786/

Diabetes i skolan
Föräldraföreningen Bullerbyn bjuder in föräldrar och förskole/skolpersonal (skolledare,
pedagoger, fritidspersonal, skolhälsa, etc.) att dela positiva erfarenheter och tips hur det kan
fungera så bra som möjligt för ett barn med typ1-diabetes i skolan. Vi träﬀas i Personalsamlingen på Astrid Lingrens Barnsjukhus (ALB) i Solna (plan 4) den 16 maj kl. 18.00.
Alla barn ska ha en egenvårdsplan som är en överenskommelse mellan sjukvården, föräldrar
och skolan. Detta för att dokumentera hur just det barnets behandling ser ut.
Diabetesvården utvecklas hela tiden och det som gällde för fem år sedan kan vara
annorlunda idag.
Det finns många frågor att ta ställning tid.
• Vem har ansvaret för barnets omsorg i förskola/skola?
• Vilka möjligheter finns det att få extra resurs för typ1-diabetesbarn? Hur kan man
eﬀektivast och bäst använda de resurser skolan har för att stödja diabetesbarn?
• Hur gammalt är ett barn när det inte längre behöver vuxenstöd för att kolla och tolka
blodsocker och beräkna insulindos baserat på planerat kolhydratintag vid mat och
kommande fysisk aktivitet, eller korrigera ett högt blodsocker?
• Har man rätt att göra om ett prov i skolan om man får en allvarlig känning?
• Måste man servera godis och saft/läsk vid påsk och jul i skolan och på fritids?
Dessa frågor och många andra kommer att diskuteras. Eva Örtqvist, överläkare på
barndiabetesmottagningen vid ALB i Solna, kommer att prata om de medicinska bitarna,
Maria Enggren Zavisic från Bullerbyns styrelse kommer sammanfatta vad som sades på
Diabetesforum som hölls i mars, vi visar film och delar blodsockerloggar, vi har en
gruppdiskussion om hur vi kan se till att våra barn har det bra i förskola/skola.

Var?

Personalsamlingen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna (plan 4).

När?

Den 16 maj kl 18.00.

Hur tar man sig dit?
Med bil: Enklast att kolla på kartan, parkeringshus finns på ALB.
Med SL: Ta buss nr 3 till Karolinska sjukhuset.
Kostnad?

Ingen kostnad.

Anmälan

Skicka ett mail till lisahagman@comhem.se senast den 10 maj och meddela hur många som
kommer.
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