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konferens 2018  



Välkommen till Skolfams nationella konferens och ta del av kunskapshöjande 
föreläsningar, seminarier och workshops, i form av metoder, studier och 
exempel. Temat och röda tråden för årets konferens är relationernas vikt för en 
inkluderande och anpassad lärmiljö.   

Målgrupper för konferensen är främst de som i sitt yrke möter barn som är 
placerade till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekretere. 
Samt ledning för dessa, såväl inom som utanför Skolfams nätverk. 

Arrangörerer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  är en statlig  
stiftelse som bland annat bedriver utvecklingsprojekt,  
stödjer forskning och sprider kunskap om barn  
i socialt utsatta livssituationer. Läs mer här.  

Seminarier/workshops
1. Att stötta familjehemsföräldrar i sin relation till det 
placerade barnet. 
Görel Fred. SEMINARIUM/WORKSHOP 1 ÄR FULLBOKAT!

I denna workshop arbetar vi med deltagarnas erfarenheter av 
vad som kan vara mindre lätt i samtalen med att stötta 
familjehemsföräldrar. Möjlighet kommer ges under 
workshopen att ställa frågor och diskutera dilemman kring 
samtal och bemötande.
 
2. Visuella stödstrukturer. 
Ulrika Aspeflo. 

Vilka visuella stödstrukturer kan behövas för att underlätta 
delaktighet, förutsägbarhet och kommunikation? Hur kan vi 
arbeta för att få eleven mer delaktig i kartläggning och 
undervisning? Vilka faktorer är viktiga för att få till en bra 
grund i skolan och hur skapar vi bra förutsättningar? 

3. Att leda professionella samtal och 
möten med hjälp av bilder. 
Anna-Carin Magnusson & Monica Achá Sonesson.
 
Samtalskort och figurer passar att använda i många 
professionella samtal med grupper, familjer eller enskilda 
individer. Under denna workshop kommer vi beröra hur bilder 
bland annat kan användas som stöd i samtal för att bearbeta 
känslor och upplevelser som är svåra att sätta ord på, 
hjälpa oss att förstå andra och skapa möjlighet att se önskade 
förhållningssätt och strategier för att utveckling ska bli möjlig. 
Anna-Carin är handledare och föreläsare. som har tagit fram 
olika material för reflektion och samtal. Monica är 
förskollärare, specialpedagog och handledare. Hon har under 
många år handlett och gett konsultation till 
personal i skola och förskola.

4. SKL - Olika är normen. 
Christin Appel & Åsa Ernestam.
 
Varje elev ska mötas med höga förväntningar, få lära och ut-
vecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 
Att elever är olika är normen i skolan. Skolor och kommuner 
har mycket att lära av varandra i arbetet med att utveckla 
inkluderande lärmiljöer. Sveriges Kommuner och Landsting - 
SKL har tagit fram inspirationsmaterialet Olika är normen – Att 
skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Det bygger dels på 
erfarenheter från 12 kommuner som har deltagit i ett 
FoU-program. Christin och Åsa belyser hur skolan kan arbeta 
med inkluderande lärmiljöer, extra anpassningar, särskilt 
stöd och elevhälsan som resurs. Tio framgångsfaktorer har 
identifierats och ligger till grund för ett antal målanpassade 
frågor till stöd för utveckling.

5. Hur kan vi motverka frånvaro i skolan?  
Malin Gren Landell. 

Frånvaro från skolan är ett tecken på andra problem 
till exempel psykiska besvär, pedagogiska brister och/eller 
problem i familjen eller med kompisar. Frånvaro kan leda till 
allvarliga konsekvenser som droganvändning, isolering, 
depression och framför allt dåliga skolresultat, studieavbrott 
och arbetslöshet. 
Det finns mycket både skola och socialtjänst kan göra i tidigt 
skede för att hjälpa barn och ungdomar med frånvaro. 
Malin är psykolog och sakkunnig i Norrköpings kommun. 

Skolfam   
Är en forskarstödd, förebyggande arbetsmodell där skola och soci-
altjänst samverkar i syfte att förbättra skolresultat för barn som bor 
i familjehem. Läs mer här. 

Den 11-12 oktober

Vid fullsatt seminarium/workshop 
förbehåller arrangörerna sig rätten att 
placera deltagare i annat 
seminarium/workshop.  

http://www.allmannabarnhuset.se/
http://www.skolfam.se/


08.30-10.00 Anna Norlén - Små barn och trauma. 
Att uppmärksamma, förstå och stödja/behandla. 
Med utgångspunkt i utvecklingspsykologi, teorier om anknytning och 
trauma ges en presentation av hur svåra påfrestningar kan påverka 
små barns utveckling och vad vi vet om effektiva insatser. 
Anna har bred erfarenhet av insatser för barn i akutfas liksom i mer 
långsiktigt utformad behandling. Anna är verksamhetschef och rektor 
vid Ericastiftelsen samt doktorand vid Karlstad universitet och forskar 
inom området traumabehandling för barn i åldern 0-6 år. Tidigare var 
hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhets-
chef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

10.00-10.30 FÖRMIDDAGSFIKA

10.30-11.30 Bodil Jönsson - Till relationernas lov. 
Det har aldrig varit så lätt som nu att bli gammal 
men aldrig så svårt att vara ung. Skarpare kritik än så går det knappast 
att ge vår samtidskultur. I Abraham Maslows gamla behovstrappa är 
det de tre mellanstegen, trygghet, gemenskap och uppskattning, 
som hamnat i bakvatten. Det krävs ”somebodies” runt omkring en, inte 
bara ”anybodies”, för att man ska kunna få en utmejslad och förankrad 
självkänsla. Föreläsningen pekar på tidens, teknikens och lärandets 
olika roller framåt. Bodil är föreläsare, författare och professor emerita.

11.30-12.30 LUNCH

12.30-13.15 Skolfam - resultat och kvalitet.
Presentation och genomgång, Rikard Tordön, doktorand, 
Barnafrid, Linköpings universitet och Monica Achá Sonesson, 
nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

13.15-14.00 Panel under ledning av Cecilia Sjölander på tema: 
Skolfam kan göra skillnad för familjehemsplacerade barn. 
Paneldeltagare från politiken i städer som arbetar med Skolfam. 

14.00-14.10 AVSLUTNINGonferensen avslut

14.15-15.00 Skolfams årsmöte. (Skolfams nationella nätverk.)

Torsdag 11 oktober Fredag 12 oktober
08.30-09.15 REGISTRERING, KAFFE & FRUKOSTFRALLA  

09.15-09.20 VÄLKOMMEN, moderator Skolfams konferens 2018, 
Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges Elevråd SVEA. 
09.20-09.45 INLEDNING, Cecilia Sjölander, generalsekreterare, 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
09.45-10.15 Fredrik Malmberg, generaldirektör, SPSM

10.15-10.45 FÖRMIDDAGSFIKA

10.45-12.15 Görel Fred - Att stötta familjehemsföräldrar i sin 
relation till det placerade barnet.  
Hur förhåller man sig till ett barn som relationellt hamnar ”mellan” att 
vara familjehemsförälderns egna barn och ett barn som man arbetar 
med professionellt? Ett barn som ofta är fyllt av ambivalens inför 
familjehemsföräldern vilja att vårda och stötta. Går det att stötta ett 
barn om man inte älskar det? Vad är fördelen med att vara i ”mellan-
rummet” mellan det privata och professionella? Hur ska barnet slippa 
känna tacksamhetsskuld för att det blir omhändertaget? Görel är 
socionom och leg. psykoterapeut. Författare och medförfattare till 
flera böcker, bland annat ”Handbok i föräldrasamtal” och ”Försonas 
med din barndom – och kanske dina föräldrar”. 

12.15-13.15 LUNCH

13.15-14.15 Ulrika Aspeflo - Inkludering och utvecklande 
undervisning.
Vilka faktorer är viktiga för att få till en bra grund i skolan? Att skapa 
en god relation och en fungerande lärmiljö för alla elever i skolan 
förutsätter kunskap, strategier och samarbete. Elever med NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller andra elever i behov 
av extra stöd behöver en omgivning som har samsyn och söker 
lösningar tillsammans.  Ulrika är logoped, specialpedagog, författare, 
föreläsare och handledare. 

14.15-14.30 PAUS & FÖRFLYTTNING TILL SEMINARIER/
WORKSHOPS

14.30-15.30 Seminarier/workshops, se info 

1. Görel Fred, Socionom, psykoterapeut (FULLBOKAT!) 
2. Ulrika Aspeflo, logoped (FULLBOKAT!)
3. Anna-Carin Magnusson, handledare, föreläsare samt 
specialistsjuksköterska och Monica Achá Sonesson, specialpedagog 
och handledare (FULLBOKAT!)
4. Christin Appel & Åsa Ernestam, utredare SKL (BOKNINGSBAR!)
5. Malin Gren Landell, psykolog (BOKNINGSBAR!)

15.30-16.00 EFTERMIDDAGSFIKA & FÖRFLYTTNING TILL  
SEMINARIER/WORKSHOPS

16.00-17.00 Seminarier/workshops, se info 

1. Görel Fred, Socionom, psykoterapeut (FULLBOKAT!)
2. Ulrika Aspeflo, logoped (FULLBOKAT!)
3. Anna-Carin Magnusson, handledare, föreläsare samt 
specialistsjuksköterska och Monica Achá Sonesson, specialpedagog 
och handledare (FULLBOKAT!) 
4. Christin Appel & Åsa Ernestam, utredare SKL (BOKNINGSBAR!)
5. Malin Gren Landell, psykolog (BOKNINGSBAR!)

17.00-18.00 Mingel med tilltugg och alkoholfri dryck. 
(Föranmälan krävs.)

Program

Programmet uppdateras löpande, kan komma att förändras.

Konferensen avslutas med kaffe to go och tilltugg. 



Plats, 
City Conference Centre, Norra Latin
Drottninggatan 71 B, Stockholm.  
vägbeskrivning, se här.

Konferensen i sociala medier, 
Använd årets hashtag #skolfam18

Frågor, 
Kontakta Skolfams nationella samordnare,  
Monica Achá Soneson  
Telefon: 0735-16 17 52 
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se 

Pris,
2 850 kr ex moms för två dagar.
Lunch och fika ingår bägge dagar samt  
mingel i slutet av dag 1. Vi tänker på miljön och vill 
minska matsvinnet, kryssa i din anmälan om du vill/inte 
vill delta på minglet. Minglet ingår i deltagaravgiften.

Datum,
Den 11 - 12 oktober 2018

Anmälan,
Kan endast göras online via Stiftelsen  
Allmänna Barnhusets webbplats  
www.allmannabarnhuset.se under fliken  
Konferenser & utbildningar. Se här. 

Sista anmälningsdatum,
Den 21 september 2018
Anmälan är bindande, kan överlåtas till annan person. 
Om detta meddelas till konferensarrangörerna innan 
konferensen äger rum. 

Praktisk information

www.skolfam.se

http://www.stoccc.se/kontakt/hitta-hit/
http://www.allmannabarnhuset.se/
http://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/skolfams-nationella-konferens-2018/
http://www.skolfam.se/

