Riksmöte 28-29 april 2016 i Sundsvall

Tema ”Sorgens många ansikten”

Arrangör: Föreningen Sveriges Lekterapeuter
i samarbete med Barn- och Ungdomskliniken Sundsvall
Norra Regionen

Program
Torsdag 28/4
08:45-09:15

Kaffe och registrering

09:20-10:00

Inledning
Elisabeth Olsson, ordförande Föreningen Sveriges Lekterapeuter
Rein Florell Verksamhetschef Barn- och Ungdomskliniken Västernorrland
Presentation av deltagare

10:00-11:30

Föreläsning: ” Kulturkrockar inom vården
Anna Melle, Författare, gymnasielärare och föreläsare
Under föreläsningen behandlas bl. a. detta:
 Vad bör man i sin profession tänka på vid mötet med barn och deras
föräldrar med utländsk bakgrund?
 I vilka situationer kan kulturskillnaderna bli tydliga och utgöra ett
problem?
 Varför kommunicerar vi så olika?
 En annan syn på barns sorg/död, sjukdomar-dess orsak, behandling
och rehabilitering
 Kan mötet med familjer med utländsk bakgrund bli optimeras genom
ökad kunskap om kulturskillnader?
 Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och
vänder dem till något positivt.

11:30-12:30

Lunch

12:30-14:00

Föreläsning: ” Jag är inte pappa till en skitunge - Jag är
pappa till Stålmannen,
Fredrik Westin, diplomerad marknadsekonom, musiker och textförfattare
En föreläsning om att vara pappa till barn med plusmeny och extra allt,
Tourette, ADHD och Asberger

14:00-15:00

Pedagogiskt Forum

15:00-15:30

Utställarbesök och kaffepaus

15:30-17:00

Årsmöte

17:15-18:15

Stadsvandring Sundsvalls Stenstad
Kläder och skor efter väder.

19:15

Festmiddag med underhållning
Buss avgår från hotellet kl 1915. Åter till hotellet kl 2300.
3 rätters middag med välkomstdrink och bordsvatten.
Öl/Vin bekostas själv på plats.

Fredag 29/4
08:30-09:30

Föreläsning: ”Det är dödsviktigt att prata om döden”
Mia Berg, journalist, författare och föreläsare
I föreläsningen ”Det är dödsviktigt att prata om döden” berättar Mia Berg om
hur det kan vara att förlora en förälder som barn. Hon pratar om sorgen,
döden och livet efter. Om vad som behövs för att barnen ska ta sig igenom
och vad alla som är runt omkring kan göra.
Mia blandar sina egna erfarenheter av att förlora sin pappa som sjuåring med
berättelser från sin bok Dödsviktigt och den senaste forskningen om barn och
sorg. Det är känslor, tankar, fakta och verktyg för att ingjuta mod i alla oss
andra.

09:30-10:00

Utställarbesök och kaffepaus

10:00-11:30

Föreläsning: "Barn och föräldrar i kris och sorg"
Lotta Polfeldt, socionom och legitimerad psykoterapeut
Hon arbetar sedan tjugofem år med barn och föräldrar i sorg efter dödsfall.
I mitten på 1990-talet introducerade hon stödgruppsarbete för barn som
förlorat förälder eller syskon, inom Rädda Barnens projekt ”Barn i sorg – barn
som anhöriga”.
Hon har arbetat i flera länder, samt utbildat stödgruppsledare både utomlands
och i Sverige.
Idag arbetar hon som psykoterapeut i egen verksamhet, främst med barn och
vuxna i kris och sorg.
Hon håller sedan flera år 7,5-poängskursen ”Stöd för barn och unga i sorg” på
Ersta Sköndals Högskola i Stockholm.
Hon medverkar även i Bris stödhelger för familjer, där en förälder tagit sitt liv.

11:30-12:30

Lunch

12:30-14:00

Gruppdiskussioner kring temat - Sorgens många ansikten

14:00-15:00

Reflektion utifrån gruppernas diskussioner samt avslutning

