INBJUDAN

Nationella dagar för elev- och studerandevård 2019
Tema: Utmaningar i skolvardagen
Tisdag 12.11.2019 kl. 8.30-16 i Folkhälsans hus, Topeliusgatan 20, Helsingfors
Onsdag 13.11.2019 kl. 8.30-16 i Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30, Vasa
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som endagsseminarier i Helsingfors
och Vasa. Temat för dagarna är ”Utmaningar i skolvardagen”. Programmet innehåller föreläsningar
och workshops kring olika teman inom elev- och studerandevården. På plats finns också en
utställning med broschyrer och övrigt material.
Målgruppen är skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom
småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt
ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade.
Arrangörer för seminariet är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet,
Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, FDUV, Folkhälsan, Luckan UngInfo, Lärum och Valteri
Skilla.
Kostnader
Seminariet är avgiftsfritt. Deltagarna står för sina egna resekostnader samt lunchen.
Anmälan senast 1.11.2019
Anmälan till Helsingfors
Anmälan till Vasa

Annulleringar
Ifall du är förhindrad att delta är det viktigt att du meddelar om detta till yvonne.bergholm@avi.fi.
Kontaktpersoner
Information angående innehållet ger Ann-Sofi Loo, tfn 0295 018 810 eller ann-sofi.loo@avi.fi.
Frågor om anmälningar och andra praktiska arrangemang kan riktas till Yvonne Bergholm, tfn 0295
018 610 eller yvonne.bergholm@avi.fi

Program

8.30

Morgonkaffe och tid att besöka utställningen

9.00 – 10.15

Aktuellt inom elevhälsan
o Gitta Harti: Svenska kommunagentens överblick av året 2019
o Viveca Arrhenius: Barnstrategin
o Aktuell information från Utbildningsstyrelsen

10.15 – 10.30

Bensträckarpaus

10.30 - 12

Katarina Alanko: Problematisk skolfrånvaro
Diskussion

12 – 13

Lunch (på egen bekostnad)

13-13.50

Parallellprogram pass 1

14-14.50

Parallellprogram pass 2

15 – 16

Nina Dahl-Tallgren, Wasa teater: Känslor som drivmotor

16

Avslutning

Parallellprogram (välj två av följande):
a. Sini-Tuulia Mäkinen - Studiekompis (Opintokamu) för andra stadiet
b. Anna Herler & Elina Sagne Ollikainen (Helsingfors), Fredrika Nyqvist, Camilla Forsell
(Vasa) FDUV/Lärum – Familjer i behov av stöd – vilka tjänster kan vi tipsa om?
Besök våra stationer där vi presenterar stödtjänster och material. Du får idéer för
det egna arbetet, samt tips och råd att ge vidare till familjer i behov av stöd.
c. Britt-Helen Tuomela-Holtti (Helsingfors), Katarina Fagerström (Vasa) från Folkhälsan
- Vad innebär den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet? –
Förändras samarbetet?
d. Siv Lundström, CLL - Känslomässig och social kompetens – färdigheter för livet. I
workshoppen funderar vi över varför det är så viktigt med känslomässig och social
kompetens och får tips på hur vi kan jobba med de här frågorna med barnen.
Workshoppen riktar sig till dem som jobbar med yngre barn.
e. Maria Ostrow, Barnavårdsföreningen: Förbättra samspelet med ungdomar - Hur
bemöta provocerande beteende i skolan?
f. Louise Mannil, Luckan UngInfo– Ärligt talat. På Ärligt talat kan unga (13–29 år)
chatta anonymt med professionella handledare och psykolog tre kvällar i veckan.
Under workshoppen presenteras hur chatten fungerar i praktiken och med vilka
frågor unga finlandssvenskar vänder sig till chatten. Utrymme ges för möjlighet till
diskussion och frågor. Läs mer om chatten: arligttalat.fi.

Utställare:
Ø FDUV/Lärum
FDUV är en intresseorganisation som arbetar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Lärum arbetar med specialpedagogiska material och anpassade inlärningsmiljöer.
Ø Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
Valteri fungerar i hela landet och är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri
stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt,
intensifierat och särskilt stöd. Valteri erbjuder barn och unga, deras familjer och lärare samt
medarbetare stöd för lärande och skolgång.
Ø Luckan UngInfo
Luckan UngInfo erbjuder ungdomsinformation, vägledning och fortbildning på svenska. Vi erbjuder
tjänster både lokalt, regionalt, nationellt och på webben. Som en av de nationella service- och
utvecklingscentralerna inom ungdomsområdet tjänar UngInfo målgruppen svenskspråkiga unga
mellan 13 och 29 år, samt professionella inom ungdomssektorn. Verksamheten förverkligas
förutom genom personlig vägledning för unga, genom föreläsningar och workshoppar såväl på
servicepunkterna som genom skolbesök, samt genom arrangerande av seminarier och
kompetenshöjande utbildningar för professionella som arbetar med unga. Vi erbjuder också digital
vägledning genom tjänsterna Ärligt talat och Våga fråga. Stödchatten Ärligt talat (arligttalat.fi)
håller öppet tre dagar i veckan med en psykolog och två handledare på plats varje kväll.
Ø Folkhälsan
Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som verkar för ett samhälle där
hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Vi främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där människor
lever och bor och skolan är en viktig arena för hälsofrämjande bland barn och unga. För
skolpersonal erbjuder Folkhälsan bl.a. fortbildningar, material och nätverk.
Ø Barnavårdsföreningen
Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation. Vi arbetar för en
bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle. BF jobbar
professionellt på svenska och finska. Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill
stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Vi fortbildar också personal inom
branschen.
Ø Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia

