
DelSam	  II	  websida:	  
http://www.fskompetenscentret.fi/page432_sv.html	  	  
	  
FSKC	  -‐	  Ab	  Det	  finlandssvenska	  kompetenscentret	  inom	  det	  sociala	  området	  	  
Göksgränden	  3	  a	  A,	  00500	  Helsingfors	  
	  

	  

Hur	  kan	  vi	  bemöta	  unga?	  
DelSam	  II	  seminarium	  18.11.2013	  

	  
Seminariet	  ordnas	  av	  projektet	  DelSam	  II	  (Ungas	  delaktighet	  i	  samhället).	  Seminariet	  
riktar	  sig	  till	  professionella	  som	  arbetar	  med	  unga	  inom	  utbildnings-‐,	  social-‐och	  
hälsovårdssektorn	  samt	  tredje	  sektorn.	  Seminariet	  är	  öppet	  för	  studerande.	  	  	  
	  
Plats:	  Academill,	  Åbo	  Akademi	  i	  Vasa,	  seminarierum	  B	  624	  på	  förmiddagen,	  efter	  lunch	  	  
C	  302	  Akademisalen,	  
	  
	  
	  	  8:45	  -‐	  9:05	   	   Morgonkaffe	  
	  	  
	  	  9:05	  -‐	  9:15	   	   Öppningsord	  	  
	  
	  	  9:15	  -‐	  10:30	   Framtidsdialoger	  med	  unga.	  Eivor	  Österlund-‐Holmqvist	  	  

−	  Med	  framtidsdialoger	  kan	  vi	  bygga	  nätverk	  och	  bemöta	  
ungdomar.	  

	  
10.30	  -‐	  10:40	   Paus	  
	  
10:40-‐	  11:10	   Framtidsdialoger	  med	  unga.	  Eivor	  Österlund-‐Holmqvist	  

(forts)	  
	  
11:10	  -‐	  11:30	   Steget	  till	  studier	  eller	  arbetsliv.	  Föregångarna	  	  	  
	  
11:30	  -‐	  12:30	   Lunch	  (på	  egen	  bekostnad)	  
	  
12:30	  -‐	  14:00	  	   ”När	  vuxna	  möter	  pojkar	  i	  högstadiet.”	  	  Harry	  Lunabba	  

a)	  Pojkars	  behov	  i	  högstadiet.	  
b)	  Olika	  typer	  av	  relationsproblem	  mellan	  vuxna	  och	  pojkar	  i	  
skolan.	  

	  
14:00-‐14:20	  	   Kaffepaus	  
	  
14:20-‐	  15:00	   ”När	  vuxna	  möter	  pojkar	  i	  högstadiet.”	  	  Harry	  Lunabba	  

(forts)	  
	  
15:00	  -‐	  15:15	   Avslutningsord	  
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Anmälningar	  via	  webropol	  senast	  6.11.2013	  
http://www.webropolsurveys.com/S/B4ED4DCA122A9140.par	  
	  
Mer	  information	  fås	  av	  Ann	  Backman,	  Ann.Backman@fskc.fi,	  	  
tel.	  +358	  40	  5220133.	  DelSam	  II,	  Projektkoordinator	  i	  Österbotten	  
	  
Seminariet	  ordnas	  i	  samarbete	  med	  ungdomsforskarna	  vid	  Åbo	  Akademi.	  

Om	  föreläsarna:	  
	  
Eivor	  Österlund-‐Holmqvist	  har	  mångårig	  erfarenhet	  av	  socialt	  arbete.	  Hon	  har	  	  
tillsammans	  med	  kolleger	  i	  Raseborg	  utvecklat	  metoden	  framtidsdialoger	  för	  unga	  som	  riskerar	  
marginalisering.	  Under	  de	  senaste	  åren	  har	  Eivor	  varit	  med	  och	  dragit	  utbildningar	  i	  hur	  man	  tar	  
upp	  oro	  och	  framtidsdialoger	  som	  redskap.	  Hon	  har	  bl.a.	  utbildat	  i	  Sverige	  och	  Norge	  samt	  
Svenskfinland.	  
	  
Harry	  Lunabba	  har	  arbetat	  inom	  barnskyddet	  och	  disputerade	  under	  hösten	  2013	  i	  socialt	  
arbete.	  I	  hans	  doktorsavhandling	  ”När	  vuxna	  möter	  pojkar	  i	  skolan	  –	  insyn,	  inflytande	  och	  
sociala	  relationer	  ”beskrivs	  hur	  pojkars	  behov	  av	  hjälp	  och	  stöd	  kommer	  till	  uttryck	  i	  skolans	  
vardag	  samt	  hur	  relationer	  mellan	  vuxna	  och	  pojkar	  präglar	  bemötandet	  av	  pojkar	  i	  skolan.	  	  
	  

	  


