
	  

Sammanfattning	  från	  DelSam-‐seminariet	  
	  
På	  Runebergsdagen	  den	  5.2.2015	  samlades	  vi	  på	  två	  orter	  
kring	  ett	  gemensamt	  tema:	  	  

Från	  förebyggande	  arbete	  till	  fortsatt	  stöd	  	  
-‐	  Från	  början	  av	  grundskolan	  till	  andra	  stadiet	  	  
-‐	  Var	  finns	  broarna?	  
	  
Vi	  började	  dagen	  med	  att	  få	  höra	  om	  vikten	  av	  stöd	  och	  insatser	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  Sofia	  
Kullberg	  (Speres).	  Sofia	  betonade	  vikten	  av	  att	  se	  och	  ge	  positiv	  feedback	  åt	  barn	  och	  
unga	  med	  neuropsykiatriska	  funktionsnedsättningar.	  Hon	  betonade	  även	  vikten	  av	  att	  
de	  professionella	  försöker	  tänka	  och	  prata	  positivt	  om	  barn	  och	  unga	  eftersom	  de	  ofta	  
blir	  negativt	  bemötta	  p.g.a.	  av	  sin	  bristande	  sociala	  förmåga.	  	  	  
	  
Sedan	  gick	  vi	  vidare	  för	  att	  höra	  om	  hur	  de	  unga	  mår	  idag	  och	  hur	  deras	  vardag	  ser	  ut	  
genom	  Susanna	  Sund	  (Decibel).	  Susanna	  presenterade	  webbportalen	  Decibel	  och	  dess	  
möjligheter	  att	  stöda	  både	  ungdomar	  och	  professionella	  som	  arbetar	  med	  
ungdomsfrågor.	  Decibel	  når	  många	  ungdomar	  och	  hade	  under	  januari-‐månad	  2015	  hela	  
62	  000	  besök	  på	  sin	  websida.	  Vi	  fick	  även	  höra	  de	  senaste	  trenderna	  kring	  vilka	  frågor	  
som	  ungdomar	  intresserade	  sig	  för.	  
	  
Under	  programpunkten	  ”Drama:	  Ungas	  erfarenheter	  av	  vuxna	  i	  skolvärlden”	  hörde	  vi	  
upplevelser	  från	  skoltiden	  av	  ungdomarna	  på	  Sveps.	  Start-‐gruppen	  på	  Sveps	  har	  arbetet	  
tillsammans	  med	  skådespelaren	  Petter	  Kevin	  och	  sina	  handledare	  Tariku	  Ahlfors	  och	  
Jana	  Kemeri.	  Genom	  en	  drama-‐övningar	  har	  gruppen	  gått	  igenom	  sina	  upplevelser.	  
Under	  seminariet	  fick	  vi	  ta	  del	  av	  en	  15	  minuters	  video	  där	  arbetet	  hade	  bandats.	  
Koncentration	  och	  närvaro	  förmedlas	  starkt	  genom	  filmen.	  
	  
I	  slutet	  av	  seminariedagen	  återknöt	  Markus	  Henrikson	  från	  Optima	  till	  en	  god	  
arbetsmodell	  inom	  Optimax-‐programmet	  på	  andra	  stadiet.	  	  Marcus	  beskrev	  hur	  man	  på	  
ett	  strukturerat	  sätt	  arbetar	  med	  studeranden	  som	  av	  olika	  orsaker	  riskerar	  att	  hoppa	  
av	  utbildningen.	  Han	  betonade	  vikten	  av	  engagemang,	  rutiner,	  bemötande	  och	  
flexibilitet	  i	  arbete	  med	  dessa	  unga.	  
	  
Seminariedagen	  började	  med	  betoning	  på	  förbyggande	  arbete	  genom	  hela	  grundskolan.	  
Därefter	  en	  uppdatering	  på	  hur	  dagens	  ungdomar	  mår	  idag	  och	  hur	  man	  kan	  nå	  unga	  
och	  hur	  de	  upplevt	  sin	  skoltid.	  Dagen	  avslutades	  med	  hur	  vi	  kan	  bygga	  broar	  till	  och	  
under	  andra	  stadiet	  för	  att	  våra	  ungdomar	  inte	  skall	  fall	  igenom	  skyddsnätet.	  	  	  
	  
Sammanlagt	  var	  det	  ca	  65	  personer	  som	  deltog.	  Vi	  är	  glada	  att	  vi	  kunde	  nå	  en	  så	  bred	  
publik;	  ungdomar	  och	  professionella	  som	  arbetar	  med	  ungdomar	  i	  kommunerna,	  på	  
socialbyråer,	  i	  elevvårdsteam,	  speciallärare,	  lärare,	  personal	  på	  ungdomsverkstäder,	  
representanter	  från	  tredje	  sektorn,	  arbets-‐	  och	  näringsbyråerna,	  studerande,	  forskare	  
och	  andra	  intresserade.	  
	  



Vi	  tackar	  alla	  som	  deltog	  under	  dagen	  både	  som	  publik	  och	  som	  föreläsare.	  På	  hemsidan	  
finns	  allt	  material	  samlat.	  http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam/	  	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  de	  erfarenheter	  och	  kunskap	  som	  lyftes	  upp	  sprids	  vidare	  och	  att	  dagen	  
gav	  inspiration	  och	  stöd	  i	  arbetet!	  
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