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Från	  förebyggande	  arbete	  till	  fortsatt	  stöd	  	  
-‐ Från	  början	  av	  grundskolan	  till	  andra	  stadiet	  	  
-‐ Var	  finns	  broarna?	  

	  
DelSam	  III	  ordnar	  ett	  seminarium	  kring	  hur	  vi	  kan	  stöda	  unga	  vid	  övergångar.	  
Kommunerna,	  utbildningsenheter,	  offentliga	  och	  tredje	  sektorn	  förväntas	  ta	  ett	  allt	  
större	  ansvar	  för	  att	  se	  till	  att	  våra	  unga	  inte	  faller	  utanför.	  Frågan	  om	  hur,	  lämnas	  ofta	  
öppen	  och	  samarbete	  betonas.	  
	  
Under	  seminariedagen	  skall	  vi	  fundera	  på	  hur.	  Vi	  ska	  även	  få	  höra	  de	  unga	  själva	  berätta	  
om	  när	  de	  skulle	  ha	  behövt	  mer	  stöd	  av	  vuxna	  och	  vad	  som	  hände	  när	  stödet	  fanns	  där.	  
Kom	  med	  på	  seminariet	  och	  dela	  dina	  erfarenheter	  som	  professionell,	  som	  ungdom	  och	  
som	  samarbetspart!	  	  	  
	  
DelSam	  III	  seminarium	  på	  Runebergsdagen	  den	  5.2.2015	  i	  Vasa,	  
Academill	  vid	  Åbo	  Akademi	  och	  i	  Helsingfors	  på	  Arcada.	  	  
Seminariet	  riktar	  sig	  till	  ungdomar	  och	  professionella	  som	  arbetar	  med	  ungdomar	  i	  
kommunerna,	  personal	  på	  socialbyråer,	  elevvårdsteamet;	  kuratorer,	  hälsovårdare	  
speciallärare,	  lärare,	  ungdomsverkstäder,	  tredje	  sektorn,	  arbets-‐	  och	  näringsbyråerna,	  
studerande,	  forskare	  och	  andra	  intresserade.	  	  
	  
Seminariet	  är	  avgiftsfritt.	  
	  
I	  Österbotten	  ordnas	  seminariet	  i	  samarbete	  med	  ungdomsforskarna	  vid	  Åbo	  Akademi.	  
Seminarieplatsen	  är	  Academill,	  auditorium	  Bruhn,	  strandgatan	  2,	  Vasa.	  Seminariet	  i	  
Nyland	  ordnas	  på	  Arcada	  i	  Lilla	  auditoriet,	  Jan-‐Magnus	  Janssons	  plats	  1,	  00560	  
Helsingfors.	  (Videoförbindelse	  mellan	  orterna.)	  
	  
Anmälan	  senast	  29.1.2015	  via	  länken	  	  	  
https://www.webropolsurveys.com/S/D2EB29FDE0E41208.par	  	  
	  

För	  information	  om	  deltagandet	  i	  Vasa:	   För	  mera	  information	  om	  deltagandet	  i	  
Helsingfors:	  	  	  	  
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Program	  
	  
8:30	  -‐	  9:00	   	   Kaffe	  
	  	  
9:00	  –	  9:10	   	   Öppningsord;	  	  

vd	  Torbjörn	  Stoor,	  FSKC	  
	  
9:10	  –	  10:40	   	  Barn	  och	  unga	  med	  neuropsykiatriska	  funktionsnedsättningar.	  

Vikten	  av	  stöd	  och	  tidiga	  insatser	  för	  en	  god	  skolgång.	  
Handledare	  Sofia	  Kullberg,	  SPERES,	  (Finlandssvenskt	  
specialpedagogiskt	  resurscentrum)	  

	  
10.40	  –	  11.30	   Ungdomar	  som	  yrke.	  Susanna	  Sund,	  ungdomsinformatör	  

Decibel.fi	  
	  
11:30	  -‐	  12:30	   Lunch	  (på	  egen	  bekostnad)	  
	  
12:30	  -‐	  13:30	   Drama:	  Ungas	  erfarenheter	  av	  vuxna	  i	  skolvärlden.	  

Skådespelare	  Petter	  Kevin,	  Sveps	  ungdomar	  &	  Socialtränare	  
Tariku	  Ahlfors	  

	   	  
13:30	  -‐	  14:00	   	  Kaffe	  
	  
14:00	  -‐15:00	   Arbete	  med	  unga	  på	  glid.	  	  

Lärare,	  Markus	  Henriksson,	  OptiMax-‐programmet,	  Optima	  
	  
15:00	  –	  15:30	  	   Avslutningsord	  

Projektkoordinator	  för	  DelSam	  III,	  Nyland	  Raija	  Koskinen,	  
Österbotten	  Ann	  Backman	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


