Preventiva insatser – Utsatta barn

En konferens som hjälper dig att se och agera!
Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012
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Presentation
Har du modet att stå kvar och ingripa när det
som mest behövs?
På konferensen Preventiva insatser – Utsatta barn får du både konkreta verktyg
och praktiska metoder för hur du ska agera när du vet eller misstänker att ett barn
är utsatt. Du får även förslag på olika framgångsrika rutiner, handlingsplaner och
samverkningsinsatser.

Framgångsrika metoder och verktyg för tidiga och effektiva stödinsatser
Ibland går det snett av olika anledningar, det kan handla om föräldrar som missbrukar,
är psykiskt sjuka eller bara inte har tid och ork att finnas där för sina barn. Det kan även
handla om barn med socialt nedbrytande beteende eller barn som agerar självdestruktivt.
I alla dessa fall har du som vuxen och som arbetar med barn ett stort ansvar och därför
är det viktigt att du vet och kan vidta effektiva åtgärder för att stötta och hjälpa de utsatta
barnen.
På konferensen får du lära dig:
• Hur du som vuxen kan anpassa ditt sätt att samtala med barn
• Så identifierar du de utsatta barnen eller barn som du misstänker är utsatta
• Hur ska förskola, skola och socialtjänst agera och hur kan ett samarbete utifrån
barnets bästa se ut?

Du kommer bl.a. få lyssna till:
Samtal med barn om viktiga saker i livet
Petter Iwarsson, socialpedagog med vidareutbildning inom
familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi, BRIS
Gruppverksamhet för utsatta barn – villkor och möjligheter
Mikael Skaghammar och Elisabeth Andrén, socionomer, Järfälla kommun
Förebyggande arbete och rutin för tidig upptäckt och snabb
åtgärd för barn som far illa
Kristina Rosenqvist och Daniel Roos, psykologer, Barnahus Linköping
Varmt välkommen till denna viktiga konferens!
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Program
ONSDAG 24 JANUARI 2012
09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:30 Projektledare Carolina Boman, Conductive, hälsar välkommen
09:35 Hopplöst Hoppfull – det finns en lösning
Forskarna uppskattar att ca 20 000 barn mellan 0-12 år utsätts för allvarlig misshandel varje år.
Enligt Rädda Barnen kan upp till 200 000 barn vara utsatta för någon form av fysiskt våld. Varför slår vi barn?
• Hur ska förskola, skola och socialtjänst agera och hur kan ett samarbete utifrån barnets bästa se ut?
• Hur arbetar socialtjänsten för att få bästa tänkbara beslutsunderlag för att kunna fatta kloka livsavgörande beslut?
• Hur skapar vi en kultur där någon annan är JAG och VI?
Bokstavsfolket i välfärdsdjungeln
• Vilka är bokstavsbarnen?
• Hur ska du arbeta med beteendeförändring? Vems beteende måste förändras?
• Är det skolans eller barnets problem?
• Hur samarbetar vi utifrån ett barn- och föräldraperspektiv?
• Vilka framgångsrika metoder finns det och hur funkar de?
Lars Gustafsson
Anna-Lena Winter
Anders Gustafsson
Utbildare och konsult
Musiker
Enhetschef socialtjänsten

10:30 Bensträckare med frukt
10:40 ”Jag har missbrukat allt och alla!”
• Utanförskapets yttersta konsekvenser – vad kan du göra för att bryta mönstret?
• Hur kan du hjälpa den som inte vill ha hjälp?
• Från för sent till steget före!
• Från verksamhetsfokus till målgruppsfokus
• Från samverkan till samarbete i vardagen
Lars Gustafsson
Anna-Lena Winter
Anders Gustafsson
Utbildare och konsult
Musiker
Enhetschef socialtjänsten
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Föreläsningskonsert

Under förmiddagen får du
inte bara konkreta verktyg för
ditt arbete, utan även lyssna
till ljuva toner av Anna-Lena
Winter.

11:30 Lunch
12:30 Vems hopp är du?
• Vad kan du göra för att förbättra en människas levnadssituation?
• Din kommunikation är avgörande för resultatet
• Hur ser din kommunikationsprofil ut?
• En modell och övning i det svåra samtalets konst
Lars Gustafsson
Anna-Lena Winter
Anders Gustafsson
Utbildare och konsult
Musiker
Enhetschef socialtjänsten

13:30 Förebyggande arbete och rutin för tidig upptäckt och snabb åtgärd för barn som far illa
• Vilka insatser är nödvändiga och verkningsfulla?
• Så identifierar du de utsatta barnen eller barn som du misstänker är utsatta
• Tydlig struktur och systematiskt arbete – hur fungerar det i verkligheten?
• Konkreta råd för hur ni praktiskt går tillväga vid misstanke om att ett barn är utsatt
Kristina Rosenqvist
Daniel Roos
Psykolog
Psykolog
Barnahus Linköping
Barnahus Linköping

14:30 Eftermiddagsfika
15:00 Gruppverksamhet för utsatta barn – villkor och möjligheter
• Gruppverksamhet utmanar och uppmuntrar till samarbete mellan flera aktörer
• Organisatoriska och verksamhetsmässiga villkor för gruppverksamhet
• Gruppverksamhet en förebyggande och tidig insats
• ”Verksamhet för gruppstöd” – så jobbar vi i Järfälla
Mikael Skaghammar
Elisabeth Andrén
Socionom
Socionom
Järfälla kommun
Järfälla kommun

16:00 Så ska vi arbeta tillsammans mot en gemensam målbild och struktur för det preventiva arbetet
• Hur ser vårt välfärdssamhälle ut för de som behöver det som mest?
• Så går vi från verksamhetsfokus till kundfokus?
• Hur går vi från expertgrupp till tvärprofessionellt team?
• Så ska vi arbeta tillsammans när vi kommer från olika verksamheter, har olika uppdrag och lagstiftning att förhålla oss till
• Hur kan en vi skapa en gemensam målbild och struktur för vårt gemensamma arbete?
Lars Gustafsson
Utbildare och konsult
LarsGustafssonAB

17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.
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TORSDAG 25 JANUARI 2012
08:15 Samtal med barn om viktiga saker i livet
• Så kan vi som vuxna anpassa vårt sätt att samtala med barn
• Petter återger erfarenheter – vad barn berättar för BRIS
• Vikten av att vuxna möter barn i samtal om viktiga saker i deras liv
• Så kan du omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn
Petter Iwarsson
Socialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi
BRIS

09:15 Barnmisshandel – ur ett medicinskt perspektiv
• Fysisk misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt – hur upptäcker du detta?
• Så ska vi arbeta för att förebygga misshandel av barn
• Så kan arbetet förbättras och effektiviseras – bemöta, utreda och behandla
Åsa Kastbom
Leg barnläkare
Barn- och ungdomspsykiatrin
Universitetssjukhuset Linköping

10:15 Förmiddagsfika
10:30 Kärlek & stålull – om att växa upp med en utvecklingsstörd förälder
• Från barndomen till barndomsproblematiken – om att bli vuxen vid sex års ålder
• Insikten om att ingen gjorde någonting trots att alla ville väl – skolans kontakt och socialtjänstens svar
• ”Jag fick min första tandborste som trettonåring och min första bästis vid tjugo”
• Vikten av omvärldsförmåga som vuxen
• Varför finns det mobbning? Lisbeth berättar om sin egen forskning
Lisbeth Pipping
Forskare & författare

12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar
12:40 Lunch för fördjupningens deltagare
13:30-16:30
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Strategier för effektiv samverkan kring de utsatta barnen
Under ledning av Anna Norlén, enhetschef, leg. psykolog och psykoterapeut, BUP Grinden

TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 24-25 januari 2012
Fördjupning 25 januari 2012
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

PRIS

Konferens
Fördjupning

Före 11 nov
6 450 kr
2 950 kr

Före 16 dec
6 950 kr
3 450 kr

Efter 16 dec
7 650 kr
3 450 kr

Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet
www.conductive.se
Mail
bokning@conductive.se
Telefax
08-670 84 81
Konferenskod Con401

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två.
Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens.
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings
avbokningsregler
regler se vår hemsida www.conductive.se
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Fördjupning

TORSDAG 25 JANUARI 2012 13:30-16:30

Strategier för effektiv samverkan
kring de utsatta barnen
Hur vet du om du ska göra en anmälan eller inte?
Är du en av dem som arbetar inom socialtjänst, skola eller förskola och som känner dig osäker
på att tyda tecken på och upptäcka om ett barn på något sätt far illa? Är du orolig för att missa
varningssignaler så att barnet inte får den hjälp det har rätt till? Och tänk om misstankarna istället är
obefogade? Skolan och förskolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten, men i praktiken fungerar
dock inte anmälningsplikten alltid på det sätt som lagstiftaren tänkt. Utredningar visar att bara en
liten andel av de barn som misstänks fara illa verkligen anmäls.

Under tre timmar får du konkreta verktyg som hjälper dig att fatta rätt beslut!
Du får lära dig:
• Hur märker du om ett barn far illa?
• Hur tolkar du diffusa tecken och symptom?
• På vilka sätt kan du stödja ett barn som far illa?
• Kan man arbeta förebyggande mot utsatthet i förskola/skola?
• Hur går en anmälan till och vilken behandling och hjälp får ett barn som far illa?

Varför gå på fördjupningen?
Eftermiddagen är ett utmärkt komplement till konferensen där du genom både föreläsning och
diskussioner i grupp lär dig mer om hur du kan identifiera och hjälpa de barn som far illa. Du får
lyssna till experten Anna Norlén och lära dig metoder och bedömningsgrunder för att bli säkrare på
att fatta beslut om du ska anmäla eller inte. Fördjupningen är även en unik möjlighet att diskutera
frågor som dykt upp på konferensen och utbyta erfarenheter med personer som i sin vardag ställs
inför samma utmaningar som du.

Fördjupningen leds av Anna Norlén som är enhetschef, leg. psykolog och psykoterapeut.
Anna har lång erfarenhet av att möta barn och unga som far illa i olika sammanhang. Anna
arbetar på BUP Grinden, en specialenhet i Stockholm som erbjuder behandling för barn och
ungdomar som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp, eller där det finns uppgifter om
detta.
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Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
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Nytt konferensupplägg med Lars
och Anders – unika perspektiv som
ackompanjeras av Anna-Lena
Lars Gustafsson
Under de senaste 20 åren har Lars arbetat med människor för
människor på ett mycket annorlunda och framgångsrikt sätt.
Först som lärare och rektor och sedan som välfärdschef och är
numera utbildare, föreläsare och konsult.
Anders Gustafsson
I drygt 20 år har Anders arbetat inom socialtjänsten som
socialsekreterare och chef med fokus på barn och ungdomar
som far illa. Han har ansvarat för många uppmärksammade
ärenden inom årens lopp.
Anna-Lena Winter
Har spelat in plattor och turnerat i Skandinavien, USA och i
England. Här ackompanjerar hon Anders och Lars Gustafsson
under deras oerhört känsloladdade föreläsningskonsert.

Succén fortsätter – kom och lyssna till
Hopplöst Hoppfullt föreläsningskonsert!
FÖRDJUPNING

Strategier för effektiv samverkan
kring de utsatta barnen

Under ledning av
Anna Norlén, BUP Grinden
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Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Con401

Du får lyssna till experten Anna Norlén och lära dig
metoder och bedömningsgrunder för att bli säkrare
på att fatta beslut om du ska anmäla eller inte när du
misstänker att ett barn far illa.

