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Jobbar du med barn, unga 
eller föräldrar? Häng med  
på Förebyggande dagarna!

Du får kunskap om bland annat: 
• unga och kriminalitet
• föräldraskap – online och offline

Fortfarande nyfiken?  
Kolla in hela  programmet här!

24 och 26 november 2021

VI SES – PÅ RIKTIGT!

KOSTNADS-
FRIA DAGARCity Konferens, lokal Rex



ONSDAG 24 NOVEMBER  Tema: UNGDOMAR OCH KRIMINALITET 
8.30    Inledning 
8.45    Föreläsning Torbjörn Forkby 
9.30    Fikapaus 
10.00  Forts. föreläsning 
11.00  Paus 
11.15  Föreläsning Henrik Andershed 
12.00  Lunch på egen hand 
13.15  Forts. föreläsning 
14.30  Fikapaus 
14.50  Föreläsning Beston Kalefa 
15.20  Paus 
15.30  Föreläsning Erwin Halilovic 
16.00  Föreläsning Fältgruppen  
16.30  Avslut

ANMÄL DIG HÄR

CLOCK Kl. 8.30–8.45 Inledning
map-marker-alt City Konferenscenter, lokal Rex, Klostergatan 23, Örebro 

Vi hälsar dig välkommen till Förebyggandedagarna, två fullspäckade  
dagar med olika teman! Alla föreläsningar är på City Konferens, lokal Rex.

 INLEDNING 24 NOVEMBER
ONSDAG

26 NOVEMBER

FREDAG

PROGRAM

FREDAG 26 NOVEMBER  Tema: FÖRÄLDRAR I FOKUS 
8.30    Inledning 
8.45    Föreläsning Therese Glatz 
9.30    Fikapaus 
10.00  Forts. föreläsning 
10.45  Paus 
11.00  Forts. föreläsning 
12.00  Lunch på egen hand 
13.15  Föreläsning Familjecentralen 
13.45  Paus 
14.00  Föreläsning Föräldrastöd 
14.30  Föreläsning Trygga föräldrar 
15.00  Fika och avslut 

Du anmäler dig (till ena eller båda dagarna) senast 12 november  
via webben: orebro.se/forebyggandedagarna2021

https://new.memlin.com/view/614b3be00cf843


CLOCK  kl. 8.45–11.00 
User-Alt Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han har i flera 
studier undersökt gäng, deras framväxt, vilka som lockas till dem och vad 
det då är som drar samt vägen ut från dem. Vad kan samhället göra för att 
minska gängens attraktivitet, aktiviteter och inflytande? Även om det saknas 
enkla svar är det viktigt att söka kunskap från dem som själva varit aktiva i 
gängmiljöer och här får vi ta del av resultat från flera studier om just detta.

BRODERSKAPET OCH FRAMGÅNGEN

OM DRÖMMAR OCH KROSSADE ILLUSIONER BLAND GÄNGMEDLEMMAR

Om du deltar på föreläsningen anmäler du dig automatiskt till de andra två föreläsningarna 
på tisdag förmiddag.

24 NOVEMBER

ONSDAG

RISK- OCH SKYDDSFAKTORER FÖR BROTT BLAND UNGA

OCH OM INSATSEN SOCIALA INSATSGRUPPER (SIG)

CLOCK kl. 11.15–14.30 
User-Alt Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi

Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet, 
forskar om kriminalitet och brottsförebyggande arbete. Vad kan vi göra för 
att motverka att unga hamnar i kriminalitet? Du får ta del av aktuell forskning 
kring risk- och skyddsfaktorer för kriminellt beteende hos unga. Du får även 
höra om hur man kan samverka kring och ge insatser till unga med allvarlig 
kriminalitet genom insatsen Sociala insatsgrupper (SIG). 

TEMA: UNGDOMAR OCH KRIMINALITET

CLOCK  kl. 14.50–15.20 
User-Alt Beston Kalefa, ungdomscoach

Beston Kalefa är ungdomscoach på ungdomsarenan Tegelbruket, med 
mångårig erfarenhet av att jobba med ungdomar och unga vuxna i socialt 
utsatta miljöer. Han är en av projektledarna bakom MBU-Örebro. Att det finns 
motsättningar mellan ungdomar och blåljuspersonal råder det inga tvivel 
om. Hur omvandlar vi fördomarna, misstänksamheten och krockarna till en 
positiv kraft? MBU handlar om fruktbara möten, där glädjen och mötet leder 
till förståelse, en anda av kamratskap och långvariga relationer uppstår.

MÄNNISKAN BAKOM UNIFORMEN (MBU)

HUR GÅR VI FRÅN MOTSÄTTNINGAR TILL LÅNGVARIGA RELATIONER?OCH UNGDOMEN UNDER HOODIEN



CLOCK  kl. 15.30–16.00 
User-Alt Erwin Halilovic, kommunpolis

Erwin Halilovic, kommunpolis lokalpolisområde Örebro, delar med sig av sitt 
arbete gällande kriminalitet bland unga. I sammanhanget kommer även 
utmaningarna mellan praktik och evidens att lyftas.

UNGDOMAR OCH KRIMINALITET

Om du deltar på föreläsningen anmäler du dig automatiskt till de andra två föreläsningarna 
på tisdag förmiddag.

24 NOVEMBER

ONSDAG

CLOCK kl. 16.00–16.30 
User-friends Lisa Olofsson och Sali Kalo, fältassistenter

Fältassistenterna Lisa Olofsson och Sali Kalo presenterar Fältgruppens  
arbetssätt för att arbeta förebyggande med ungdomar i Örebro, på individ-, 
grupp- och samhällsnivå. Under föreläsningen kommer ni bland annat få ta 
del av hur Fältgruppen arbetar med uppsökande verksamhet, samtal och 
samverkan med andra aktörer. 

TEMA: UNGDOMAR OCH KRIMINALITET

– DET LOKALA ARBETET

FÄLTGRUPPEN – UPPSÖKANDE KURATORER

PÅ UNGDOMARNAS ARENOR



CLOCK  kl. 8.45–12.00 
User-Alt Therese Glatz, docent i psykologi

Therese Glatz, docent i psykologi vid Örebro universitet, forskar kring  
föräldraskap och föräldrars tilltro till sin föräldraförmåga. Vilka faktorer är det 
som påverkar föräldrars tilltro till sin föräldraförmåga och vilka konsekvenser 
får det för deras relation till barnet och föräldrastrategier? Vi får även höra 
om forskning kring hur föräldrar använder internet och sociala medier och 
hur de hanterar barns internetanvändning.

FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRÄLDRARS 

– ONLINE OCH OFFLINE

26 NOVEMBER

FREDAG

FAMILJECENTRALENS UPPDRAG OCH MÅL

VAD BETYDER DET OCH HUR GÅR DET TILL?

CLOCK kl. 13.15–13.45 
User-Alt Cecilia Kalén, kurator

Cecilia Kalén, kurator på Ängens familjecentral i Örebro, berättar om  
familjecentralernas uppdrag: tidig upptäckt och tidigt stöd, riktat till alla 
föräldrar och alla barn. Målen är att främja god hälsa, vara lättillgängliga,  
stärka sociala nätverk, skapa delaktighet, delge kunskap och information. 
Här får vi veta vad det betyder och hur det går till i praktiken.

TEMA: FÖRÄLDRAR I FOKUS

CLOCK  kl. 14.00–14.30 
User-friends Annica Widén och Jessica Widenström, kuratorer

Annica Widén och Jessica Widenström är kuratorer på Föräldrastöd, som är en 
del av socialtjänstens förebyggande enhet. I Socialdepartementets nationella 
strategi beskrivs föräldraskapsstöd som insatser som stärker föräldraförmågan 
och relationen mellan förälder och barn, med syfte att främja barns hälsa och 
utveckling. Men hur kan sådana insatser se ut i praktiken? Annica och Jessica 
berättar för oss om de insatser som erbjuds föräldrar inom deras verksamhet.

ATT VARA FÖRÄLDER

– HUR SVÅRT KAN DET VA?

TILLTRO TILL SIN FÖRÄLDRAFÖRMÅGA



CLOCK  kl. 14.30–15.00 
User-Alt Monica Axelsson, kurator och Åsa Carlsson, behandlare

Monica Axelsson och Åsa Carlsson berättar om föräldrastödsprogrammet 
Trygga föräldrar. Programmet riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund, 
som har oro för att deras barn hamnar i riskfyllda miljöer. Målet med pro-
grammet är att stärka föräldrarna i sin föräldraroll, så att de kan få en ökad 
och god kommunikation med sina barn. Under föreläsningen kommer ni få ta 
del av Åsa och Monicas erfarenheter av att möta föräldrar i socioekonomiskt 
utsatta områden.

TRYGGA FÖRÄLDRAR

- ETT BROTTSFÖREBYGGANDE FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM

26 NOVEMBER

FREDAG
TEMA: FÖRÄLDRAR I FOKUS

CLOCK  kl. 15.00 AVSLUT OCH FIKA 

Varmt tack för att du kom till Förebyggandedagarna!

Om Förebyggandedagarna
Förebyggandedagarna arrangeras av  
Förebyggande enheten, som arbetar för  
att motverka psykisk och social ohälsa  
hos barn och unga. 
I Förebyggande  enheten ingår: 
• Fältgruppen • Föräldrastöd • Sputnik 
• Stödcentrum för unga brottsutsatta 
• Medlingsverksamheten  


