i samarbete med

Önskar er varmt välkomna till 2019 års konsulentdagar
och årsmöte 12-13 mars 2019 i Norrköping
Tisdag 12 mars
10.00-12.00 Årsmöte RFF, Grand Hotel i Norrköping
12.00-13.00 Lunch på Grand Hotel
13.00-13.30 Familjehemscenter 30 år
13.30-16.00 Föreläsning med Paul Bergman och Annelie Waldau
16.30 Utforska Norrköping
19.00 Gemensam middag
Onsdag 13 mars
8.30- 12.00 Fortsättning på föreläsning med Paul och Annelie
12.00 Vi avslutar med en gemensam lunch

Kostnad:
500:- (I kostnaden ingår konferens och alla måltider) Kostnaden är ej återbetalningsbar och
anmälan är bindande och faktureras i förskott. Enkelrum på Grand hotell finns att boka för 1390:Ange antal rum i er bokning till oss.
Anmälan:
Senast den 1 februari till elisabet@familjehemscenter.se
Ange organisation, namn på deltagare, mejladress, antal hotellrum, faktureringsadress samt
eventuell specialkost.
Kontakt:
Vill du komma i kontakt med någon av oss som arrangerar konsulentdagarna så ring eller mejla
Lisa – lisa@familjehemscenter.se, 0122-261028
Caroline – caroline@familjehemscenter.se, 0122-261029

Föreläsning om Programmet Vägledande samspel ICDP och dess bidrag till
familjehemmens vardag och utmaningar i vårt samhälle.
Föreläsningen har för avsikt att introducera Vägledande samspel ICDP etik, dialoger och teman och dess
användbarhet i mötet med utsatta barn. Ett särskilt fokus kommer att ligga på familjehemmens vardag och
uppdrag – den lilla världen – och dess betydelse och sårbarhet i vårt samhälle – den stora världen –. Under
föreläsningen kommer deltagarna att genomföra övningar som belyser den etik och de dialoger och teman
som Vägledande samspel ICDP står för.
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Dialog och Demokrati, vägledande samspel i ett samhälleligt och
utvecklingspsykologiskt perspektiv och Vägledningshäfte för familjehemsföräldrar som kommer att tryckas
våren 2019.

Föreläsare:
Paul Bergman:
Psykolog och psykoterapeut och författare till boken Dialog och Demokrati och en av
instiftarna av Stiftelsen ICDP Sweden. Paul har sedan Stiftelsens start år 2000 arbetat
med att sprida och utveckla den svenska modellen av programmet. På senare tid har
Pauls fokus även varit att initiera och bedriva forskning om Vägledande samspel ICDP:s
innehåll och effekt.

Annelie Waldau:
Psykolog och psykoterapeut och ordförande och en av instiftarna av Stiftelsen ICDP
Sweden. Annelie är en av dem som introducerat begreppet ”it takes a village to raise a
child” i arbetet med familjehemplacerade barn. Annelie driver idag stiftelsens
integrationsprojekt för nyanlända ungdomar och deras familjer.

