SKOLEBØRN MED FLYGTNINGEBAGGRUND
KAN FÅ ET GODT LIV
TEMADAG I ODENSE ONSDAG DEN 7. OKTOBER
PÅ MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48,
5000 ODENSE C
Vi skal styrke flygtningebørn i at takle livet i eksil
Børn, der har oplevet krig og flugt, har en særlig sårbarhed. Nogen har mistet nære familiemedlemmer,
andre har forældre der, som følge af krig, ikke kan give den nødvendige omsorg. Børn og forældre kan
have posttraumatisk stress (PTSD), lide af angst og/eller depression. Symptomer på traume og stress er
forskellige fra person til person og kan være uklare. Symptomerne dukker ofte op noget senere end man
har oplevet traumer og kan derfor være svære at opdage. Symptomer og reaktioner på krig forsvinder ikke
over tid, og det kræver opmærksomhed og en aktiv indsats at skabe positiv forandring.
Hvad er den rette støtte til børn med en sårbarhed pga. krig og flugt og udfordringer med livet i eksil?
På dagen sætter vi fokus på, hvilke aktiviteter der har et positivt udbytte for flygtningebørn, både i forhold
til at give den rette støtte og til at skabe socialt miljø, der fremmer trivsel for alle uanset etnisk herkomst..
Målgruppen
Temadagen henvender sig til en bred gruppe af fagpersoner bl.a. lærere, socialrådgivere, pædagoger,
PPR-medarbejdere samt medarbejdere på opholdssteder, idrætsorganisationer, boligsocialt område,
skolefritidsordninger og lignende. Arbejder du med børn med flygtningebaggrund eller børn af forældre
med flygtningebaggrund så er denne temadag relevant for dig, og du vil kunne bruge dagens viden og
redskaber i dit arbejde. Dagen er relevant for fagpersoner, der omgiver barnet i dets hverdag. Dagen er
relevant for at forstå barnet og støtte barnets trivsel ved at skabe et integrerende miljø.
Hvad går du hjem med?
•

Viden om flygtningebørns behov og børnenes særlige sårbarhed.

•

Konkrete indsatser, du kan bruge i dit arbejde med flygtningebørn.

•
•

Viden om og redskaber til, hvordan man kan skabe styrkende fællesskaber.
Forskningsbaseret viden om støttede indsatser.

DAGENS PROGRAM

			

09.30 – 10.00

Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15

Velkomst v. Mette Blauenfeldt, Chef for Viden og Udvikling

10.15 – 11.00 Hvordan krig- og flugtoplevelserne påvirker børn v. Sabine Overbeck Johnsen, psykolog, 			
		DRC Integration			
11.00 – 11.15

Pause

11.15– 11.40
		

Psykosociale gruppeforløb for flygtningebørn med Peer to peer indsats.
v. Tove Madsen, konsulent i MindSpring Kompetencecenter

11.40 – 11.50
		

En fortælling, om hvad det betyder at deltage i aktiviteter for flygtningebørn – v. deltager i 			
MindSpring for børn

11.50 – 12.10
		

Styrkende fællesskaber mellem frivillige og flygtningebørn - erfaringer fra projekt Leg og 			
Læring v. Helle Hørup, projektleder Frivilligafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp

12.10 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00
		

Workshops :
1. Om at facillitere psykosociale øvelser med peer to peer-metoden v. MindSpring-træner

		

2. Brug af den neurosekventielle tilgang i praksis v. Sabine Overbeck Johnsen

		

3. Samtalen med barnet i et narrativt perspektiv ved Jette Thulin, konsulent, DRC Integration

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 14.40
		

Om gruppeindsatser i modtagerklasser ”RefugeesWellSchool” v. Nina Langer Primdahl, 			
akademisk medarbejder, Københavns Universitet

14.40 – 15.15
		

Hvad kan forskningen bidrage med? Undersøgelse af MindSpring-forløbenes effekt på mental 		
sundhed v. Simon Ruben Husby, forsker på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

15.15 – 15.40
		

At samarbejde mellem frivillige og forvaltninger omkring flygtninge v. Celie Mikkelsen, 			
frivilligkoordinator i WelcomeHouse

15.40 – 16.00

Afslutning og opsamling					

										

Med forbehold for ændringer

Tilmeld dig her: Deltagelse er gratis på baggrund af finansiering fra Det Obelske Familiefond

