Barnhuset i Almedalen 2013

Ansökan om
forskningsmedel
öppnade den 11 juni
Stiftelsen Allmänna
Barnhuset delar för år 2014
ut 3,8 miljoner kronor till
socialt inriktad barn- och
ungdomsforskning.
Forskning prioriteras som:

Almedalsparken i Visby

(foto Region

Gotland)

För första gången kommer Barnhuset arrangera
seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Nytänk i vårdnadstvister
- Barnets bästa och en ökad föräldraproblematik
kräver nya arbetssätt!
Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnad, boende,
umgänge varje år. Hur påverkar det barnet? Ger
samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och föräldrar?
Om inte - vad kan vi göra bättre? Ta del av ny kunskap
om föräldrar i vårdnadstvister och exempel på bättre
anpassade arbetsmetoder.

Plats: Skandiahuset, Tage Cervinsgata 3, Visby
Tid: Fredag den 5 juli 2013 klockan 11:00-12:00

Har ett tydligt
barnperspektiv
Förväntas vara till
nytta för det
praktiska arbetet
med barn i utsatta
livssituationer
Tillför ny kunskap
eller nya metoder
med relevans för
arbete med barn i
utsatta livssituationer
Klicka här så kommer du till
ansökningsformuläret och
mer information om hur du
ansöker.
Läs om alla projekt
som beviljats medel 2013
här!

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen,
FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och 6 kommuner
bedrivit ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn
i vårdnadstvister.
Projektet har fokuserat på familjer som både tvistar om
vårdnaden och som är aktuella inom socialtjänsten utifrån
annan problematik. Annika Rejmer, rättssociolog Lunds
universitet, har utvärderat arbetet.
Resultatet visar att socialtjänstens handläggningsrutiner
är otidsenliga och inte anpassade till föräldragruppens
komplexa problematik.
För att leva upp till barnets bästa krävs en utökad
samordning i socialtjänstens utredningar samt att det
utvecklas stöd och hjälp till både barn och föräldrar.
Samhället behöver tidigt uppmärksamma barn i
vårdnadstvister. Barnets rätt till delaktighet och
information måste stärkas för att den konfliktfyllda
situation som barnet befinner sig i ska bli mer begriplig
och hanterbar.
Medverkande:
Annika Rejmer, rättssociolog, Lunds universitet
Eva-Maria Frisack, familjerättssekreterare, Mölndals
kommun
Bodil Långberg, kanslichef, Stiftelsen Allmänna
Barnhuset
Ylva Söderlind Göthner, projektledare, Stiftelsen
Allmänna Barnhuset

Vill du veta mer kontakta Ylva Söderlind Göthner
Ylva.Soderlind.Gothner@allmannabarnhuset.se

Konferenser hösten 2013

Sommar på Sätra Bruks
Herrgård

Passa på att boka ett av
våra sommarpaket. Har
du inte bestämt vad du ska
göra i sommar? Vill du
komma bort från vardagen,
njuta av vacker natur och
hitta lugnet?
Golfpaket 1000kr/pers ink
greenfee, övernattning och
frukost.
Ridpaket 2990kr/pers ink
middag, övernattning och
frukost.
Ange koden Nyhetsbrev

För dig som inte kommer befinna dig i Visby
första veckan i juli så kommer det fler tillfällen
att ta del av Barnhusets konferenser!

Barnets rättigheter i vårdnadstvister
- tre konferenser och en bok
Allmänna Barnhuset har tillsammans med
Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro
och 6 kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att
uppmärksamma barn i vårdnadstvister. Projektet har
fokuserat på socialtjänsten samverkan, barnets
delaktighet och insatser för barn och föräldrar.
Annika Rejmer, rättssociolog Lunds universitet, har
utvärderat arbetet och sammanfattat resultatet i en bok
som kommer att presenteras på konferenserna.
Välj mellan följande datum och orter:
8 oktober i Umeå
22 oktober i Stockholm
7 november i Malmö
Inbjudan och program hittar du på vår webbplats.
Läs mer och anmäl dig här

Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som
utsatts för våldtäkt
Barnhuset anordnar en konferens med ovanstående
tema den 20 september i Stockholm. På konferensen
presenteras ett tvärprofessionellt arbetssätt och en
metod som finns beskriven i boken "Krisbemötande för
tonåringar som utsatts för våldtäkt" och "Krisgrupp för
behandling av våldtagna tonåringar".
För de som ytterligare vill fördjupa sig i metoden
anordnar Barnhuset en fördjupningsutbildning 6-7
november 2013. Under utbildningen kommer man att
djupare gå igenom metoderna och träna på de övningar
som är en del av arbetet i krismottagandet och
krisgruppen.
Inbjudan och program hittar du på vår webbplats.
Läs mer och anmäl dig här

Socialtjänst för utsatta barn - Hur håller vi
kvalitén hög när personalen flyr
Välkommen till en konferens som handlar om
socialtjänstorganisationens möjligheter att hålla en hög
kvalité i det sociala barnavårdsarbetet!
Konferensen äger rum på Science Park i Jönköping
onsdag den 9 oktober.
Program och inbjudan kommer inom kort på vår
webbplats.
Läs mer och anmäl dig här

Ansvarig utgivare: Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ange koden Nyhetsbrev
när du bokar så bjuder vi på
fika när du checkar in.
Läs mer

Utförsäljning böcker
Från och med den 29 april
till den 30 juni 2013 kan du
köpa utvalda böcker till
specialpriset 50 kr styck.
Böckerna hittar du i vår
webbshop.

Vill du inte ha nyhetsbrev k lick a här så avregistererar vi dig.

