
 

 
 
    

 

Camilla Zilo 

 

Datum 17 September 

Plats  Elite Stadshotellet 

  Hamngatan 11, Eskilstuna 

Tid 8.30 – 16.30 

Anmälan: Länk  

Hitta dit! [www.karta.se, länk] 

 

Varmt välkommen! 

 

MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

 

Kontakt 

ingvor.ekinge@lansstyrelsen.se  

 

Rätt att veta! 
Utbildningskonferens om hälsa och jämställdhet, för dig som arbetar 

med unga nyanlända. 

 

Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor (MUCF) och 
Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in 
till en utbildningskonferens för dig som 
arbetar med unga nyanlända i 
kommun, region eller frivilligsektor.  

Dagen kommer att handla om 
jämställdhet och hälsa. 

Anmälningslänk och program hittar du 
här. 

Dagen är kostnadsfri.  

För- och eftermiddagsfika, frukt samt 
lunch ingår. 

Sista dag för anmälan är den  
6 september. 

 

Se detaljerat program nedan. 

 

 

 

sept. 
17 

https://www.lansstyrelsen.se/5.5e83a30f169d90292df18175.html
https://www.google.se/maps/place/Elite+Stadshotellet+Eskilstuna/@59.372216,16.516156,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465ef2c82810d429:0x259d34ba9f275a9d?hl=sv


 
 

 
 
 
 

   
lansstyrelsen.se/sodermanland 

 

sept. 
17 

 

Rätt att veta! 

08.30 Registrering och fika 

09.00 Välkomna och presentation av dagen  

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken”  

Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  

09.45 Vad är Youmo.se?  

2017 gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt 

information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultatet är Youmo.se.  

Under föreläsningen presenteras resultaten från behovsanalysen. Du får även en 

introduktion till sajten.  

Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet  

10.30 Paus med frukt  

11.00 Traumakunskap och bemötande 

Mostafa Hosseini föreläser om trauma och traumats påverkan på barn och unga. Föreläsningen ger kunskap om hur 

du i ditt dagliga arbete kan möta och stötta unga som  

har varit med om svåra livspåfrestningar.   

Mostafa Hosseini- föreläsare och leg. psykolog  

12.00 Lunch  

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanländaom frågor som rör hälsa, 

sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus)  

Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo 

i praktiken, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik 

och jämställdhet.  

Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, 

diskriminering och sexualitet  

16.00 Lokalt exempel från Katrineholms kommun  

Projekt om ensamkommande flickor.  

Tobias Sander 

16.30 Avslutning 
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