INBJUDAN
Stor föräldrastödskonferens
6 oktober på Landstingshuset i Luleå
Välkomna till en konferens med Sveriges främsta forskare, intressanta kulturinslag och
praktisk vägledning i föräldrastödsarbete!
Varför?
Forskning visar att föräldrar är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar –
en god relation som präglas av värme och tydlig gränssättning kan bland annat förebygga
psykisk ohälsa, tidig alkoholdebut och utåtagerande beteende.
Ett tidigt och strategiskt föräldrastöd kan förebygga att problem uppstår och därmed minska
risken för mänskligt lidande och stora kostnader i en kommun och i ett landsting. Vi vet till
exempel att ett jämställt föräldraskap leder till att pojkar får bättre skolresultat och flickor får
bättre psykisk hälsa. Forskning visar också att föräldrar mår bättre av att deras
föräldrakompetens växer. En viktig slutsats i en tid då psykisk ohälsa orsakar näringsliv och
samhälle enorma utgifter. Utmaningen ligger dock i att säkerställa att det finns förebyggande
stöd för föräldrar med barn i alla åldrar – hur ska vi tänka och vad kan vi ta fasta på?
För vem?
Konferensen riktar sig främst till beslutsfattare; politiker och tjänstemän inom kommun och
landsting. Om politiker och tjänstemän, samt praktiker, deltar från en och samma
kommun/verksamhet kommer vunna insikter lättare att kunna omsättas i praktik.
Välkomna är också andra engagerade föräldrastödsaktörer inom civila samhället som vill öka sin
kunskap om föräldrastödsarbete.
Arrangörer:
Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Norrbottens Läns Landsting
anordnar en konferensserie om föräldrastöd som vi hoppas kommer att kunna fungera som en
kunskapshöjande insats för alla som möter familjer – föräldrar, barn och ungdomar i sin
yrkesutövning.
Den första konferensen kommer att äga rum tisdag den 6 oktober på landstingshuset i Luleå.
Välkommen med Din anmälan och sprid gärna denna information i era nätverk och till era
beslutsfattare. Vi återkommer med fullständigt program efter sommaren!
Innehåll
Denna första konferens ska presentera och ge:
 kunskap om olika typer av föräldrastöd och olika målgrupper för föräldrastöd
 aktuella slutsatser utifrån forskning – vad fungerar och varför?
 argument för förebyggande arbete som kan tas med tillbaka in i den egna verksamheten
 insikt om samhällsekonomiska vinster
 insikt om hur riskfaktorer kan minskas och skyddsfaktorer ökas – så kommunerna
kommer närmare hur just de ska satsa på föräldrastöd
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Information – anmälan
Tid

6 oktober 2015 med början kl. 10.00,
Kaffe från kl. 09.30 och beräknad avslutning ca kl. 16.00.

Plats

Landstingshuset i Luleå

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till beslutsfattare; politiker och
tjänstemän inom kommun och landsting men även andra
engagerade föräldrastödsaktörer inom civila samhället.

Program

Slutgiltigt program kommer att läggas upp på webben
(se länk för anmälan)

Avgift

795 kr, anmälan är bindande.

Anmälan

Anmälan senast 2015-09-15 via
www.bd.komforb.se/kalendarium. Information kring anmälan
lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller
marie.malkan@kfbd.se

Välkomna hälsar;
Helena Asklund, Kommunförbundet Norrbotten,
Linda Moestam, Norrbottens Läns Landsting,
Katarina Sandling Jonsson, Länsstyrelsen Norrbotten
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