Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
bjuder in till en fullspäckad seminariedag

Förskolan spelar roll
15 februari 09:00-16:00
Folkets Hus, Kongressalen Göteborg
Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för
mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår i hela världen under vecka 7 (12-16 februari 2018).
Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större
förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2018 års kampanj lyfter fram vikten av samlade
krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.
Pedagoger och all personal på förskolan är viktiga resurser och därför vill vi sprida kunskap om barns situation
samt bra metoder för samverkan och kraftsamling.
Seminariedagen är en del av kampanjen och önskar lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att hjälpa
och stötta barn i utsatta situationer.

09:00 Registrering och fika
09:30 Välkomna och Inledning

FM Micke Gunnarson - Barnatro

Inom lärande och utbildning har Micke jobbat på förskola, kulturskola och startat
en gymnasieutbildning. I skolans värld idag är han en av Sveriges mest
efterfrå gade föreläsare - bland både lärare och elever. Han har skrivit böcker,
drivit många projekt, allt för att genomföra visonen för Barnatro; att sprida så
mycket kärlek vi kan, till så många som möjligt under vår korta tid här på jorden.

12:00 Lunch på restaurang trappan

EM Petter Iwarsson - BRIS

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning,
familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris
stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. 		
Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar,
Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Moderator: Emma Ekblom, NBV
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15.30 Avslutning med fika
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								www.deglomdabarnen.se

anmälan

Anmäl dig här https://tinyurl.com/Anmalanduspelarroll
Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på kaffe vid ankomst, förmiddags- och
eftermiddagsfika och lunch.
Vi har ett begränsat antal plaser, och därför vill vi ha din anmälan
senast den 2 februari. För mer information kontakta:
Adam Hansson, 0733- 42 78 69, adam@lansnykterhetsforbundet.nu
Anmälan är bindande men ej personlig. Vid förhinder går det bra att någon
annan deltar i ditt ställe. För icke avbokad plats debiteras 500 kronor.
Programmet kan komma att ändras.

