11 juni eller 3 september 2019

Kunskapsseminarium –

Föräldraskapsstöd till utrikesfödda föräldrar
Psykisk hälsa och föräldraskap – praktiska exempel
och erfarenhetsutbyte. Hur ser det ut med stöd i
föräldraskapet till utrikesfödda föräldrar i Skåne?
Jämställt föräldraskap, hur gagnar det barnen?
Länsstyrelsen Skåne och BRIS, Barnens rätt i samhället, hälsar
välkommen till en dag kring föräldraskapsstöd. Vi kommer
att få ta del av praktiska exempel på olika metoder och
information om verksamheter med fokus på föräldraskapsstöd
i Sverige riktat till utrikesfödda föräldrar.
Eftersom platsantalet är begränsat kommer vi att erbjuda
kunskapsseminariet vid två tillfällen, den11 juni i Malmö samt
den 3 september i Hässleholm.
Dagen kommer också att erbjuda en arena för
erfarenhetsutbyte samt möjlighet att i mindre grupper
diskutera hur en kommun eller flera kommuner tillsammans
med relevanta samarbetsparter kan utveckla arbetet med
föräldraskapsstöd.
Vilka behov och utvecklingsmöjligheter finns inom området i
Skåne framöver? Era erfarenheter är viktiga och värdefulla för
oss i det lokala och regionala arbetet kring föräldraskapsstöd.
Vi ser fram emot att ta del av era erfarenheter.

Varmt välkommen!
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

PRAKTISK INFORMATION
Tid:
09.00-16.15. Registrering och fika från 08.30.
Datum och plats:
11 juni: Sankt Gertrud, Östergatan 7B Malmö
3 september: Norra Station Hässleholm
Anmälan:
Anmälan till Malmö, 11 juni sker på denna
länk. Sista anmälningsdag är den 3 juni.
Anmälan till Hässleholm, 3 september sker
på denna länk. Sista anmälningsdag är 27
augusti. Antalet platser är begränsat och
Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig rätten att
göra ett urval vid behov.
Det är gratis att delta. Vi bjuder på fika och
lunch så glöm inte att uppge ev. allergier!
Ange också om du har behov av något
hjälpmedel, t. ex. hörslinga.
Tillgänglighet: Hiss. Möjlighet till hörslinga.
Tillgänglighetsanpassad toalett.
Frågor?
Har du frågor är du välkommen att höra av
dig till Linda Jönsson,
linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se, eller till EvaLena Julin Rydbo,
eva-lena.julin.rydbo@lansstyrelsen.se

PROGRAM
08.30-09.00

Registrering och fika

09.00-09.10

Välkommen och inledning av dagen

09.10-09.30

Föräldrastöd genom samhällsengagemang
Natalia Disic, Rädda Barnen

09.30-10.15

Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar– vad fungerar?
Jeanette Olsson, Göteborgsregionen FoU i Väst
Kort paus

10.25-11.00

Kunskapscentrum Migration och Hälsa i Region Skåne
Micaela Nilsson

11.00-11.20

MILSA – psykisk hälsa och föräldraskap
Ziad Jomaa

11.20-12.20

Work-shop
BRIS Malmö

12.20-12.30

Sammanfattning av förmiddagen och introduktion av eftermiddagens program

12.30-13.20

Lunch

13.20-13.50

BRIS – ”FÖS” Föräldraskap i Sverige
BRIS Malmö

13.50-14.20

Familjecentral – så här jobbar vi
NyKraft, Svalövs kommun

14.20-15.20

Lärande exempel
• Stödteam för nyanlända barn och familjer, Lunds kommun
• Pappa kom hem, Kronobergs län

15.20-16.00

Work-shop (med fika)
BRIS Malmö

16.00-16.15

Avslutning och sammanfattning av dagen

