nätverket de glömda barnen västra götaland bjuder in till en seminariedag

Elevhälsan+Resurspersonal=
9 februari 09.00-15.30
Läppstiftet Konferens 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 under vecka 6 (8-14 februari 2016).
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. 2016 års kampanj lyfter vikten av samlade krafter inom skolans
värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.
Elevhälsan tillsammans med all resurspersonal på skolan är viktiga resurser och därför vill vi sprida kunskap om
barns situation samt bra metoder för samverkan och kraftsamling.
Elevhälsan+Resurspersonal= Spelar roll! 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
09.45 att upptäcka och stötta Barn i Familjer med Missbruksproblematik
Elisabeth Hagborg, socionom, författare och sakkunnig inom området

10.45 Fruktstund
11.15

BUS-Ambassadörer, en metod för samverkan mellan skola och socialtjänst
Inga-lill karlsson, Marie Karlsson och Niklas Yngvesson, Åtvidabergs kommun

12. 00 Lunch på egen hand
13.15

team agera, utökad elevhälsa för att förebygga mer och tidigare

Mattias Ymefors, samordnare team agera och linda hurtig, samtalspedagog, grästorps kommun

13.45 Paus
14.00 Göteborgsintervjuerna, en musik- och lyrikföreställning om stadens
bortträngda historier och barnen som blir bärare av dem
Johan melander hagborg, Leg. psykolog, doktorand, Göteborgs Universitet

15.30

Avslutning med fika

anmälan

Moderator: Robert Kaskas, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Anmäl dig här >>> Elevhälsan+Resurspersonal=Spela roll
Anmälan är bindande men ej personlig. Vid förhinder går det bra att någon
annan deltar i ditt ställe. För icke avbokad plats debiteras 300 kronor.
Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika,
lunch ingår ej och sker på egen hand.
Vi har ett begränsat antal plaser, och därför vill vi ha din anmälan
senast den 2 februari. För mer information kontakta:
Disa Jagurdzija, 0733- 42 78 69 eller disa@lansnykterhetsforbundet.nu

Elevhälsan+Resurspersonal=
Välkommen till Bona via på filmvisning
Under kampanjveckan bjuder Bona Via i Göteborg in till filmvisning av filmen Isblomma samt en möjlighet att lära
känna deras verksamhet. Representater från Bona Via kommer finnas med under seminariedagen den 9 februari.
Isblomma är en 30 min lång spelfilm som handlar om Isa 16 år vars pappa är alkoholberoende.
Isblomma kan visas på högstadie- och gymnasieskolor, fritidsgårdar och andra verksamheter som riktar sig till
ungdomar eller familjer med alkohol-/drogberoende.
I samband med filmvisningen får Ni en introduktion hur filmen kan användas i arbetet med ungdomar.

Filmvisning sker följande dagar och tider:
onsdagen den 10 februari

09.00- 10.30

torsdagen den 11 februari

09.00- 10.30

NÄTVE

Besöksadress Södra Allégatan 13
Anmälan på telefon 031-13 77 02 eller info@bonavia.se
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