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Jobbar du med barn och 
unga? Då  borde du hänga 
med på Förebyggande
veckan.

Du får bland annat lära dig om: 
• livet på nätet för barn och unga
• risk och  skyddsfaktorer
• att möta föräldrars behov av stöd

Fortfarande nyfiken? Kolla in hela 
 programmet.

Förebyggande-

veckan
18-22 november



Det finns ett tydligt samband mellan barns hälsa och familjens socio
ekonomiska situation. 2013 startade Rinkebymodellen, som innebär att 
BVCsköterska och kurator tillsammans gör ett antal hembesök hos familjer 
med nyfödda barn och barn upp till 15 månader. Kan Rinkebymodellen 
bidra till att vi tidigt upptäcker behov som vi annars skulle ha missat?  
Hur går besöken till och vad pratar vi om på hembesöken?

CLOCK tisdag kl. 8.309.30
User-Friends Maria Lind, vårdutvecklare Region Örebro län, Kerstin Askerskär,  
kurator Brickebackens familjecentral, Pinar Akkus och Maria Svensson, kurator 
och BVCsköterska på Varberga familjecentral.

map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

Vad är beroende och vad händer i en familj när någon har bekymmer 
med alkohol och/eller droger? Kuratorer på Sputnik berättar om vad vi 
 professionella kan göra för att hjälpa barn som växer upp med någon som 
har ett beroende.

CLOCK måndag kl. 13.1516 
User-Friends Kuratorerna 
map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

HUR BLIR DET FÖR BARNEN NÄR NÅGON I FAMILJEN
18 NOVEMBER

DRICKER FÖR MYCKET ELLER ANVÄNDER NARKOTIKA?

RINKEBYMODELLEN I BRICKEBACKEN OCH VARBERGA

BVC & KURATOR PÅ FAMILJECENTRAL GÖR GEMENSAMMA HEMBESÖK

Hur blir mammor och pappor de bästa föräldrarna för sina barn?  Pedagog 
AnnaKarin och kurator Madeleine berättar om föräldrautbildningen ”Räcka 
till som förälder” som består av en serie träffar, som sker en kväll varje 
 månad, med föräldrar och personal på Östernärkes familjecentral. Föräldrar 
får dela med sig av sina erfarenheter av att vara föräldrar idag. I fokus är det 
goda samtalet och det som främjar en god hälsa. 

CLOCK tisdag kl. 1011 
User-Friends AnnaKarin Lööv och Madeleine Hörnell, Östernärkes familjecentral
map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

RÄCKA TILL SOM FÖRÄLDER – FÖRÄLDRAUTBILDNING 

19 NOVEMBER
FÖRMIDDAG

EFTERMIDDAG

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

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



Maria Dufva  pratar om brott och utsatthet på internet och tar upp  viktiga 
 frågor om ungas hälsa kopplat till internet. Vad gör barn och unga på 
 internet? Vad möts de av? Vi får en inblick i ungas samtida liv, utmaningar 
och  nutida brottslighet.

CLOCK onsdag kl. 8.3016.30
USER Maria Dufva, kriminolog, föreläsare och författare

map-marker-alt City Konferenscenter, Sulan

Fältassistenterna Lisa och Salli berättar om utbildningsverksamheten 
till sammans med tidigare del tagande ungdomar som numera är 
 MBUambassadörer. Hur ser möten ut mellan ungdomar och uniform
bärande  i  utsatta områden i Örebro? På vilket sätt bidrar MBU till en större 
förståelse mellan grupperna?

CLOCK  tisdag kl. 1314 
User-Friends Lisa Olofsson och Salli Kalo, Fältgruppen
map-marker-alt  Nygatan 16A, Biblioteket

MBU - MÄNNISKAN BAKOM UNIFORMEN

VAD GÖR MITT BARN PÅ NÄTET?
20 NOVEMBER

19 NOVEMBER

HELDAG

Projektet Språkskolan i Varberga startade 2018 för föräldrar och  blivande 
föräldrar som inte kunde delta i ordinarie SFIundervisning. SFIlärare, arbets
konsulent, pedagoger och kuratorer samarbetar i projektet för att ge 
språkträning och vägledning i framtidsval. Vilka utmaningar och framgångs
faktorer har vi stött på? Vilka erfarenheter kan vara till nytta för andra som vill 
starta liknande projekt?

CLOCK tisdag kl. 1112 
User-Friends Pinar Akkus, Marylene Jansson, Jessika Olsson och Maria Palmqvist,  
Varberga vårdcentral
map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

SPRÅKSKOLAN I VARBERGA

EFTERMIDDAG

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



Kuratorerna Jessica och Helena, som är rösterna bakom podcasten 
 ”Tonårstiden – hur svårt kan det va?”, möter unga vuxna i ett samtal om 
föräldraskap. Samtalet spelas in och blir nästa poddavsnittet.

CLOCK  torsdag kl. 8.3010
User-Friends Jessica Widenström, Föräldrastöd och Helena Österholm, Fältgruppen
map-marker-alt  Nygatan 16A, Biblioteket

HUR ÄR EN BRA FÖRÄLDER?
LIVEPODD

Föräldrastöd arbetar med att möta föräldrars behov genom individ och 
gruppinriktade insatser. Vi ger smakprov på föräldrakurserna ABC, Connect 
och Trygga föräldrar.

CLOCK torsdag kl. 10.3012
User-Friends Åsa Carlsson, Lisbeth Jansson och Annica Widén, kuratorer  Föräldrastöd 
map-marker-alt  Nygatan 16A, Biblioteket

FÖRÄLDRASKAPETS UTMANINGAR

HUR MÖTER VI DEM?

21 NOVEMBER
FÖRMIDDAG

Mia berättar, utifrån sina egna erfarenheter, om resan från början till slut på 
ett tvåårigt förhållande med psykisk och fysisk misshandel. Du får  kunskap 
om varningstecken i tidigt skede och normaliseringsprocessens makt. 
 Dessutom besvaras den stora frågan: ”varför stannade du?”.

CLOCK torsdag kl. 1314.30
USER Mia Rosengren
map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

NÄR INGEN SER

21 NOVEMBER
EFTERMIDDAG



Trainstation är en mötesplats för digitalt lärande och skapande. Här kan du 
på 60 minuter göra din första låt, din första app, din första klänning, ditt första 
hus eller kanske ditt första dataspel. Efter ett besök på Trainstation i Vivalla 
ska besökaren ha ökat både sin självkänsla och digitala skapandeförmåga. 
Vad gör vi på Trainstation? Hur tänker vi och hur ser vi på framtiden?

CLOCK torsdag kl. 1516.30
USER Johan Cedermark, ITentreprenör
map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

TRAINSTATION – HUR VI FÅNGAR DE SVÅRFÅNGADE

I EN TID AV FÖRÄNDRING

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 hans tankar 
kring risk och skyddsfaktorer för kriminellt beteende och psykosocial ohälsa 
hos unga.

CLOCK fredag kl. 8.3012
USER Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi
map-marker-alt Nygatan 16A, Biblioteket

RISK- OCH SKYDDSFAKTORER
22 NOVEMBER

Om Förebyggandeveckan
Förebyggandeveckan arrangeras av 
Förebyggande enheten och Familje
centralsenheten, 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  

FÖRMIDDAG

ANMÄL DIG HÄR

https://new.memlin.com/view/5d35b6ab580852

