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Seminar om udfordringer for professionelle i arbejdet
med etniske minoritetsbørn - og unge i PPR-systemet

Als Research inviterer fagpersoner med interesse i at forbedre forhold og sagsgange for etniske
minoritetsbørn i psykiske vanskeligheder i PPR-systemet til en spændende seminardag.

Hvilke udfordringer findes der i arbejdet og
sagsgangene med etniske minoritetsbørn i psykiske
vanskeligheder i skoler og PPR-systemet, og hvad
bunder de i? Risikerer vi at tabe nogle af børnene i de
aktuelle debatter om diagnoser, inklusion og kultur?
Trods mange års erfaringer med etniske minoritetsbørns i skoler
og PPR viser det sig, at der stadig eksisterer en udtalt
usikkerhed i forhold til betydningen af børnenes kulturelle
baggrund, ikke mindst når de oplever psykiske vanskeligheder.
Dertil kommer, at sagsgangene og samarbejdet mellem de
involverede aktører i børnesagerne i nogle tilfælde lider under
manglende koordination og til tider modstridende hensyn og
prioriteringer. Derfor er der fortsat behov for at styrke det
kulturelle beredskab og forbedre samarbejdet mellem
fagpersonerne omkring børnene.
Als Research inviterer fagpersoner med interesse i at forbedre
forholdene og sagsgangene omkring etniske minoritetsbørn i
psykiske vanskeligheder i PPR-systemet til en spændende

Seminaret inkluderer to workshops. Her
får deltagerne mulighed for at bidrage
med egne erfaringer og ideer til
løsninger med henblik på at forbedre
forholdene og sagsgangene for etniske
minoritetsbørn i PPR-systemet.
Deltagerne kan vælge 1 ud af 2
workshops.
! Forældresamarbejde
! Tværfaglighed og systemlogikker
Der er et begrænset antal pladser og
tilmeldingen vil ske efter først-tilmølle-princippet.

Odense
København
Århus

d. 13.06.2012
d. 18.06.2012
d. 27.06.2012

seminardag.

Tilmelding senest d. 20.05.2012
Formålet med dagen er at præsentere deltagerne for resultaterne
af kortlægningsundersøgelsen Psykiske problemer blandt børn
og unge med etnisk minoritetsbaggrund i PPR-systemet.
Rapporten publiceres af Als Research i maj 2012.
Desuden vil psykologisk konsulent og foredragsholder Basim
Osman, holde oplæg om forældresamarbejde på baggrund af
sine mange års erfaringer i arbejde med børn, unge og forældre
med etnisk minoritetsbaggrund.

Seminarets 2 workshops :

Program :

! Forældresamarbejde

Kl. 8.30 :

Workshoppen har fokus på samarbejdet mellem system og forældre, da

Ved ankomst ka!e, te og vand

dette er afgørende for de resultater, som kan opnås for børn i psykiske
vanskeligheder. Workshoppen vil omhandle ansvar og pligter i forhold

Kl. 9.00 :

til arbejdet med børnene, om gensidige og selvforstærkende fordomme
omkring hhv. etniske minoritetsforældre og systemet og om
kommunikationen mellem forældre og fagpersoner på tværs af kulturer
og traditioner.
! Tværfaglighed og systemlogikker

Velkomst og præsentation af dagens
program v. chefkonsulent Jacob Als
Thomsen
Kl. 9.15 :
Præsentation af rapport og
rapportens konklusioner v.
chefkonsulent Jacob Als Thomsen

Workshoppen har fokus på, hvordan samarbejdet mellem fagpersoner i
forskellige instanser omkring børnene fungerer og på, hvordan det kan
optimeres. Det kunne f.eks. være mellem PPR, skoler, psykiatrien og
socialforvaltningerne. Der vil også være fokus på de udfordringer, der

Kl 10.15 :
Spørgsmål til rapporten
Kl. 10.40 – 11.00:

kan være i at bygge bro og forene forskellige systemlogikker, f.eks det
individ- og biologiske diagnose-fokus i forhold til det sociale og

Pause med ka!e, the og frugt

kontekstuelle miljø-fokus.

Kl. 11.00 :
Oplæg om udfordringerne ved

Målgruppe
Seminaret henvender sig til PPR-medarbejdere og andre, der arbejder
med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, f.eks. lærere,

forældresamarbejde v. psykolog og
foredragsholder Basim Osman
Kl. 12.00 :

skoleledere, pædagoger, familierådgivere/behandlere, socialrådgivere,
sagsbehandlere og psykologer.

Spørgsmål til foredragsholder

Hvor, hvornår og hvordan?
Det koster 300 DKK at deltage. Der er et begrænset antal pladser og
tilmeldingen vil ske efter først-til-mølle-princippet.

Der serveres frokost

Seminariet afholdes tre steder i landet:
Odense d.13.06.2012
Odense Kommunes Uddannelsescenter, Salen, Schacksgade 39, 5000
Odense C
Tilmelding kan ske på odense@alsresearch.dk eller på tlf.: 3391 7778
København d. 18.06.2012
Kvarterhuset, Salen, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
Tilmelding kan ske på kbh@alsresearch.dk eller på tlf.: 3391 7778

Kl. 12.15 - 13.00 :

Kl. 13.00 :
Introduktion til workshop og
gruppearbejde v. Jacob Als Thomsen
og Basim Osman
Kl. 13.15 :
Workshop og gruppearbejde
Kl. 14.00 - 14.15 :
Pause med ka!e, te og kage
Kl. 14.15 - 15.00 :
Diskussion og opsamling i plenum

Århus d. 27.06.2012
Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Århus C
Tilmelding kan ske på aarhus@alsresearch.dk eller på tlf.: 3391 7778
Tilmeld dig/jer med navn, virksomhed, stilling, e-mail og
telefonnummer senest d. 20.05.2012
Endelig registrering sker ved indbetaling 300 DKK på Reg. og
kontonr.: 6509 3050455318. Husk at angive navn.

Spørgsmål kan rettes til:
Nadia Christensen: nc@alsresearch.dk
Aja Rosenquist: aja@alsresearch.dk
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