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Tipsa en vän

Våra senaste
böcker
Barns rätt som anhöriga –
om att göra barn delaktiga

Fyll på med ny kunskap
Nu är höstterminen i full gång. Missa inte
chansen att fylla på med ny kunskap.
Barnhuset arbetar aktivt med att sprida kunskap från
forskning och utvecklingsarbete genom att anordna
konferenser och seminarier i hela landet.
Konferenserna är tänkta som kompetensutveckling för
olika yrkeskategorier som arbetar med barn och unga.
Vi anordnar både större konferenser där vi vänder oss
till en bred målgrupp och mindre seminarier där vi
vänder oss till en mer riktad målgrupp.
Här kommer lite information om våra kommande
konferenser under hösten 2014.

En antologi som har kommit
till inom ramen för Stiftelsen
Allmänna Barnhusets
utvecklingsarbete BRA, Barns
Rätt som Anhöriga.
Pris: 245 kr
Läs mer

Barnen vill – Vågar vi
Den här boken handlar om att
se till barnets perspektiv och
göra barn och ungdomar inom
den sociala barnavården
delaktiga på riktigt. Barn och
ungdomar har bjudits in till
förändringsarbetet för att
uttrycka sina tankar och
åsikter.
Pris: 248 kr

Barn och ungdomar som
upplever våld i nära relationer
och som lever med skyddade
personuppgifter

Läs mer

Idag lever ca 200 000 barn i Sverige med våld i nära
relationer. Barnen finns omkring oss i samhället, i
förskolan och i skolan, i mötet med socialtjänst, hälsooch sjukvård, BUP och polis. Barnens svåra situation
innebär ofta en stor risk för att deras hälsa och
utveckling hotas.
Syftet med konferensen är att öka kunskapen och
medvetenheten om barnens situation för att bättre
uppmärksamma barnen och för att förbättra stödet till
barnen. Vad kan förskola/skola göra? Vad kan
socialtjänsten göra? Vad kan BUP och polis göra? Vad
behöver göras regionalt/kommunalt och hur kan
samverkan förbättras? Vilken information finns
tillgänglig för barn och unga?

Just nu på Sätra Bruk

Datum: 2 oktober 2014
Plats: Sätra Bruks Herrgård, Undenäs
Avgift: 950 kr inklusive lunch och kaffe
Läs mer

Barns brukarmedverkan i den
sociala barnavården.
Knäck koden och öka ditt barnperspektiv!
Under konferensen presenteras konkreta exempel på
idéer och initiativ samt processer som startats i sju
regioner som medverkat i ett utvecklingsarbete. Det är
en rikedom av idéer och modeller som utvecklats, från
att ta med ungdomar i arbetet med att utveckla miljön i
besöks- och väntrum till att hitta vägar för barns röster
ända fram till politiker.

Boka hela herrgården
Kom på morgonen och åk på
kvällen, eller övernatta.
Oavsett hur många ni är kan
ni boka hela anläggningen,
något som brukar vara väldigt
uppskattat.
Under hösten 2014 vill vi ge
dig möjligheten att boka hela
herrgården och garantera ett
exklusivt möte i avskild miljö
för 26 700 kr ex moms.
Erbjudandet gäller helpension

Konferensen kommer presentera modeller
för arbetssätt inom områden som;
En tillgänglig social barnavård
Barns delaktighet i utredningsarbetet
Kvalitetssäkring av barnsamtal
Professionellas roll för barns delaktighet
Datum: 20 november 2014
Plats: Scandic Hotel C rown, Polhemsplatsen 3,
Göteborg
Pris: 1 150 kr

Erbjudandet gäller helpension
i ett dygn för max 15
personer. Vill ni vara fler
kommer vi gärna med en
offert.
Vi skräddarsyr konferensen
efter era önskemål och behov.
Slå oss en signal eller skicka
ett mail så ordnar vi så att er
vistelse blir precis så som ni
vill ha den.
Ring eller maila oss för mer
information:

Läs mer

Små barn och trauma
Vilka konsekvenser kan upprepade traumatiska
påfrestningar såsom bevittnat våld, misshandel och
sexuella övergrepp, ha för små barns psykiska hälsa
och utveckling? Hur kan stöd och behandling till utsatta
små barn och deras familjer utformas?

tel: 0505-210 25
mail:
herrgarden@satrabruk.se
Läs mer

Detta är några av de frågor som kommer att behandlas
på denna temadag som syftar till att ge en fördjupad
kunskap i ämnet för verksamheter och professionella
som möter små barn t.ex. socialtjänst, förskola, hälsooch sjukvården, BUP, polis och rättsväsendet.
Temadagen utgår från modern forskning, praktik och
teori inom neurobiologi, anknytning, trauma och
behandling med små barn i fokus. Föreläsarna har
fördjupade kunskaper inom ämnet.
Datum: den 5 februari 2015
Plats: Hotell Södra Berget, Sundsvall
Pris: 950 kr
Läs mer

Ansvarig utgivare: C ecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Vill du inte ha nyhetsbrev k lick a här så avregistererar vi dig.

