
Skolfams konferens 2020
Digital sändning den 23 oktober
Med anledning av Covid-19 blir årets konferens digital. Vi hoppas att du 
ska få mycket ny kunskap genom direktsända plenarföreläsningar och 
fyra valbara interaktiva seminarier. Vi strävar efter att göra konferensen så 
interaktiv som möjligt så att du inte ska missa de sociala aspekterna av 
konferensen. Temat för årets konferens är Placerade barns lärande och 
utveckling. 

Konferensen riktar sig främst till dig som i ditt yrke möter barn som är 
placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare 
samt beslutsfattare.

Konferens anordnas varje år av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans 
med en av Skolfams regioner — 2020 är Region Norr medarrangörer. 

Anmälan
Du anmäler dig via konferenssidan på Barnhusets webbplats: http://www.
allmannabarnhuset.se/seminarie/skolfams-konferens-2020/.  
Anmälan är bindande (har du inte möjlighet att delta kan du dock överlåta din anmälan på 
en annan person). 
 
Ca en vecka innan konferensen får du som anmält dig och har betalat vidare information 
om de praktiska detaljerna. Då får du bland annat ett personligt inlogg så att du kan ta del 
av dagen och innehållet i tio dagar efteråt.

Vid frågor kontakta 
Monica Achá Sonesson 
Nationell samordnare Skolfam
Telefon: 073-516 17 52
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Tid & kostnad
Den 23 oktober*  
Digital sändning kl. 09:00-15:45
Kostnad: 1100 kr (exkl. moms)

*Konferensen finns även tillgänglig 10 dagar efter sändningen.

#skolfam20
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1. Familjehemsplacerade barns kontakt med anhöriga
 Ann-Sofie Bergman, docent socialt arbete, Uppsala universitet & Christina Sandahl,  
 kvalitetsutvecklare, Nacka kommun.

2.  Lyckat läsfrämjande med barn i familjehem
 Linnéa Ottosson, familjehemssekreterare, Marie Nygaard & Ingela Sjöberg, bibliotekarier, 

 Östersunds kommun

3. Stödjande strukturer i lärmiljön ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
 Matilda Bönner, leg arbetsterapeut, elevhälsan Kinda

9:15-10:00 Konsten att styra sig själv – om lärande, välmående och en fungerande vardag
  David Edfeldt, leg psykolog, handledare, utbildare och författare

10:15-11:00 Psykisk hälsa i skolan
  Kristina Bähr, specialistläkare, barn- och ungdomsmedicin  

14:45-15:30 Pojkar i skolan och anti-pluggkultur
  Fredrik Zimmerman, lektor på lärarutbildningen, Högskolan i Borås 

13:00-13:45 Lärande, motivation och drivkraft hos elever
  Agneta Gulz, professor kognitionsvetenskap, Lunds universitet

11:10-12:00 Inspelat samtal med familjehem och barn &  
  Samtal om forskning kring placerade barns utbildning
  Rikard Tordön, leg. psykolog och doktorand, Linköpings universitet
  Hilma Forsman, doktorand, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

11:00-11:10 Pausaktivitet

12:00-13:00 Lunch

14:30-14:45 Paus

13:50-14:30 Valbara seminarier (går att se övriga i efterhand)

10:00-10:15 Paus

9:00-09:15 Väkommen och inledning  
  Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

15:30-15:45 Avslutning

4.  ”Sofia gillar skolan” - vad hos barnet, i barnets relationer och i förskolans struktur och   
  funktion som har samband med skolprestationer (matematik och svenska) i lågstadiet
 Louise Frogner, lektor på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

PROGRAM 23 OKTOBER

#skolfam20

*Med reservation för ändringar.
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