VÄLKOMNA TILL EN DAG OM ATT

Alla barn ska känna sig välkomna!
Stormötet vänder sig till de personer i landet som möter nyanlända barn och ungdomar i sitt
arbete eller på annat sätt är engagerade i målgruppen. Dagen består mestadels av föredrag men
det finns även möjlighet till erfarenhetsutbyte och att ställa frågor till de medverkande.

Tid och plats:

20 maj 2013 kl 10 – 16, Hornsgatan 15, Lokal Bellman, Stockholm

Kostnad:

Gratis. Även reskostnader ersätts för deltagare i Psynk på intensiv nivå. För hjälp med bokning av resa hör
av er till sofie.johansson@skl.se

Anmälan:

Seminariet följs live via webb-TV och det kommer att vara möjligt att ställa frågor till de
medverkande. Frågorna skickas med e-post till asa.ernestam@skl.se
Det går även att följa seminariet på plats på Hornsgatan 20. Ni som önskar delta på plats skickar en anmälan
via denna länk senast 10 maj.

Webb-TV

Dagen filmas och kommer att läggas ut på TV-länk på www.skl.se/psynk i efterhand.
Direktlänk till webbTV-sändningen

Information:

Frågor om innehåll ställs till asa.ernestam@skl.se eller charlotte.bergendal@skl.se

Tekniska
frågor:

lotta.jernstrom@skl.se, 08-452 77 04 eller anni.lindblad@skl.se, 08-452 79 55.

Program:

Se nedan
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PROGRAM
09.30-10.00

Morgonfika

10.00–10.15

Alla barn ska känna sig välkomna!
Zanyar Adami – föreläsning/trailer visning av ”Guerilla Son”

10.15–10.30

Barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv
Ing-Marie Wielsegren (projektchef Psynk – psykisk hälsa, barn och unga, SKL)

10.30–10.50

Aktuell information om nyanlända barn och unga
Catharina Hast Markkula (Verkssamordnare barnfrågor, Migrationsverket)

10.50–11.15

Presentation av projektet Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd
Elisabet Svedberg (projektledare, SKL) och Maria Boman (processledare, SKL)

11.15–11.45

Socialstyrelsens vägledning
Katarina Munier (utredare, Socialstyrelsen)

11.45- 12.00

Vilka rättigheter har nyanlända elever vad gäller skolan?
Hampus Allerstrand (jurist, SKL)

12.00–12.45

LUNCH

12.45–13.05

Elevhälsans roll
Ingela Hall (f.d. skolsköterska, Jönköpings kommun)

13.05–13.25

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever
Linda Castell (utvecklingsledare inom flerspråkighet, Linköpings kommun)

13.25–13.40

Utbildning för nyanlända elever, aktuell remiss
Åsa Ernestam (temaansvarig, Psynk – psykisk hälsa, barn och unga)

13.40–14.10

Vård och omsorg - nyanlända barns olika behov
Marie Balint (samordnare för vård av ensamkommande, BUP specialenheter, Stockholms läns landsting)

14.10–14.40

Hur arbetar socialtjänsten och andra aktörer rent praktiskt med de ensamkommande barnen?
Leena Andersson (enhetschef, Tyresö kommun)

14.40–15.00

KAFFE

15.00–15.20

Nytt tänkande – Folkhögskolespåret
Tobias Hedkvist (processledare, Trelleborgs kommun)
Ett samverkansprojekt mellan Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Malmö stad och de skånska
folkhögskolorna i syfte att utveckla folkhögskola som boende- och studiealternativ för ensamkommande
ungdomar

15.20–15.45

En livshistoria
Khashayar Farmanbar (oppositionspolitiker, Nacka kommun)

15.45–16.00

Framåtblickar
Hur skulle vi vilja ha det?
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