Temadag kring elever med långvarig skolfrånvaro och
unga vuxna utan arbete eller studier
Den 28 oktober 2015, 09.00-16.10, i kommunhuset i Gustavsberg, lokal Värmdösalen,
antal platser 70
Aggie Öhman och Matthias Rowe kommer att leda oss genom en inspirerade dag med gästföreläsare
kring hur skolan inte fungerar för allt fler barn och ungdomar. Dagen tar också upp frågor kring unga
vuxna som varken arbetar eller studerar. Vi får insikt i orsaker, men också en övergripande inblick i vad
vi kan göra annorlunda för att förebygga och få tillbaka dem till skolan eller om de är äldre, tillbaka till en
mer delaktig tillvaro.
Aggie Öhman är grundare av bloggen Prestationsprinsen och nätverket Professionella i samverkan för
hemmasittare, hon har också grundat Hemmasittardagen tillsammans med Matthias Rowe. Matthias är
kurator på skola och ungdomsmottagning och har grundat Hemmasittardagen, Sommarkollo4.me och ett
nätverk för anhöriga.
David Edfelt

leg psykolog, Provivus och en av grundarna till Tipsbanken, arbetar med
handledning, utbildning och utveckling och föreläser bland annat vid
Specialpedagogiska Institutionen på Stockholms universitet

Lisa Norming

Arbetsledare på Alphyddeskolan i Nacka

Dessutom medverkar en ungdom och en förälder och berättar om hur det är att leva mitt i en sådan här
situation.
Dagen riktar sig till dig som arbetar inom skolan (främst högstadiet, gymnasiet och skolvårdspersonal)
och medarbetare och chefer inom Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget,
som i sitt arbete har kontakt med ungdomar och föräldrar.
Anmälan
Senast den 7 oktober 2015 måste vi ha din anmälan. Uppge var du arbetar, vilken befattning du har,
telefonnummer och e-postadress. Viktigt också att du anger om du har några särskilda önskemål om
kost.
Anmälan görs här.

Då antalet platser är mycket begränsat så uppskattar vi om du avanmäler dig om du fått förhinder.

Temadagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och kaffe!
Boka redan nu in den 7 december då vi erbjuder en temadag inom Psykisk ohälsa kopplat till missbruk;
separat inbjudan kommer att skickas ut.

Program 28 oktober
9 – 9.10

Välkomna, programmet, praktiska detaljer
Matthias, Aggie och representant/er för samordningsförbunden

9.10 – 10.10

Risk- och skyddsfaktorer, statistik, tips och tankar. Aggie Öhman, föreläsare,
handledare och verksamhetsutvecklare. Driver bloggen Prestationsprinsen, grundat
Hemmasittardagen och nätverket Professionella i samverkan för Hemmasittare.

10.10 – 10.30

Fika med smörgås och mingeluppgift

10.30 - 11.40

Förebyggande arbete och att få tillbaka barn och unga till skola, studier,
praktik eller arbete. Alternativa infallsvinklar, konkreta fall och tips. David
Edfelt, leg psykolog, Provivus. David är en av grundarna till Tipsbanken, arbetar med
handledning, utbildning och utveckling och föreläser bland annat vid Specialpedagogiska
Institutionen på Stockholms universitet

11.45 – 12.30

Så här arbetar vi på Alphyddeskolan, en skola utformad för elever med ett stort
behov av struktur, individuella lösningar och mindre sammanhang.
Lisa Norming, arbetsledare på Alphyddeskolan i Nacka

12.35 – 12.50

Vi summerar förmiddagen

12.50 - 14.00

Lunchrast, lunch serveras på Vita Hästen.

14.00

Ett ungdomsperspektiv på hemmasittandet och om ett kollo för
hemmasittare. Matthias Rowe, kurator på skola och ungdomsmottagning, grundat
Hemmasittardagen och sommarkollo4me. Driver nätverk för ”Anhöriga till elever med
långvarig skolfrånvaro”.

14.30

Matthias intervjuar en ungdom om hur det är att vara hemmasittare.
Varför blev det så, vad har fungerat, vad skulle ha fungerat?

15.00 – 15.30

Fika, mingeluppgift

15.30

En förälder berättar om hur ett barn/ungdom påverkas av att vara hemmasittare i
flera år och hur familjen påverkas.

16.00

Kort reflektion och uppsummering, Aggie och Matthias

Ca 16.10

Dagen avslutas

Seminariedagarna finanserias av medel från KUR-projektet* och samordningsförbunden i Nacka och Värmdö. Regeringen har gett Försäkringskassan i
uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
Kunskapssatsningen änder sig till personal som i sitt arbete möter personer med denna diagnos/funktionedsättning. Syftet med satsningen är att
skapa en gemensam kunskapsbas om grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Den ska också underlätta samarbetet organisationerna mellan
genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden samt skapa samsyn om rehabiliterings ramar och förutsättningar. Satsningen ska mynna ut i en
gemensam utvecklingsplan som beskriver hur kunskapen som uppnås ska tas tillvara på lång sikt. *KUR står för kunskapsutveckling inom
rehabilitering.

