Program
9.00-9.30

Velkomst ved Center for Børneliv og tale ved Popal Naseri,
tidligere, uledsaget flygtningebarn

9.30-9.50

Flygtningebørns får ikke altid tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsenet fokus på helbredsundersøgelse, vacciner og psykiatrisk behandling
- Ved Amina Barghadouch, ph.d.studerende, Københavns Universitet

9.55-10.15

Livet i asylcenter - når børn overtager omsorgsrollen i familien
- Ved Kathrine Vitus, lektor, Aalborg Universitet Kbh

10.20-10.40 Flygtningebørns traumer - hvordan støtter vi trivsel?
- Edith Montgomery, seniorforsker, Københavns Universitet
10.40-10.55 Tid til spørgsmål
10.55-11.15 Kaffepause og frugt
11.15-11.35 Sundhedsplejens og daginstitutionens møde med flygtningebørn
- Ved Anitta Damsgaard, pædagog, og Diana Aarestrup, ledende sundhedsplejerske, Jammerbugt kommune
11.40-12.00 Flygtningebørn i daginstitutioner – fagprofessionelle dilemmaer
- Ved Susanne Bregnbæk, adjunkt, UCC, og Nanna Jordt Jørgensen, forsker,
UCC
12.05-12.25 Uledsagede flygtningebørn - en stor opgave for folkeskolen
- Ved Oleg Popov, lektor Umeå University (Oplægget holdes på engelsk)
12.30-12.45 Tid til spørgsmål
12.45-13.30 Frokost og stande
13.30-13.50 Hvilken social støtte har uledsagede flygtningebørn brug for i
modtagerlandet?
- Ved Brit Oppedal, seniorforsker, Norwegian Institute of Public Health
13.55-14.15 Sand Play – en metode til opsporing af traumer hos små flygtningebørn
- Ved Gunilla Jarkman Björn, forsker, Linköping Univesitet
14.20-14.40 MindSpring – til støtte af flygtningefamiliers trivsel i Danmark
- Ved Charlotte Kærgaard Sonne, læge og forsker, Region Hovedstaden, og
Lotte Friis Mikkelsen, familiebehandler, Varde Kommune
14.40-14.55 Tid til spørgsmål
14.55-15.15 Kaffe og kage og frugt
15.15-15.45 Paneldebat og spørgsmål fra salen
15.45-16.00 Afslutning ved Khaterah Parwani, næstforkvinde for Exitcirklen

KONFERENCE
Gode børneliv for flygtninge i Danmark
Center for Børneliv, Dansk Flygtningehjælp og Børns Vilkår inviterer fagprofessionelle til
tværfaglig konference med fokus på flygtningebørns liv og trivsel i Danmark. Dagen vil
byde på oplæg, der både giver baggrundsviden og nye redskaber.

Oplægsholderne er
•

Amina Barghadouch, ph.d.studerende ved MESU, Københavns Universitet
Flygtningebørn får ikke altid tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsenet - fokus på
helbredsundersøgelser, vacciner og psykiatrisk behandling

•

Kathrine Vitus, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Kbh.
Livet i asylcenter - når børn overtager omsorgsrollen i familien

•

Edith Montgomery, seniorforsker, Dignity og MESU, Københavns Univetsitet
Flygtningebørns traumer - hvordan støtter vi trivsel?

•

Sundhedsplejen og daginstitution i Jammerbugt Kommune
Tidlig indsats - flygtningefamiliers møde med sundhedspleje og daginstitution

•

Nanna Jordt Jørgensen & Susanne Bregnbæk, antropologiske forskere, UCC
Flygtningebørn i daginstitutioner - faglige dilemmaer

•

Oleg Popov, uddannelsesforsker, Umeå University, Sverige
Uledsagede flygtningebørn - en stor udfordring for folkeskolen

•

Brit Oppedal, psykolog og seniorforsker, Norwegian Institute of Public Health
Hvilken social støtte har uledsagede flygtningebørn brug for i modtagerlandet?

•

Gunilla Jarkman Björn, psykiatrisk forsker, Linköping Universitet, Sverige
Sand play - en metode til opsporing af traumer hos små flygtningebørn

•

Charlotte Sonne, læge og forsker ved Transkulturel Psykiatri, Region Hovedstaden & Lotte
Friis-Mikkelsen, familiebehandler i Varde Kommune
MindSpring - til støtte af flygtningefamiliers trivsel i Danmark

Torsdag d. 18. maj 2017 | 8:30-16:00
Store Sal, Trekronergade 26, 2500 Valby
Info og tilmelding: www.centerforboerneliv.dk

Kort om dagens oplæg
Amina Barghadouch Ph.d.studerende ved MESU, Københavns Universitet
Flygtningebørn får ikke altid tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsenet - fokus på helbredsundersøgelser, vacciner og psykiatrisk behandling

Når flygtningebørn ankommer til Danmark, er det vigtigt at vide, hvordan deres fysiske og psykiske
sundhed kan støttes og sikres. Forskning peger bl.a. på, at tidlige indsatser ift. ernæring, vacciner,
tandsundhed og psykisk velbefindende er afgørende for at sikre børnene de bedste muligheder for et
godt helbred.

Kathrine Vitus Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Livet i asylcenter - når børn overtager omsorgsrollen i familien

Livet i asylcenter slider hårdere på voksne end på børn - muligvis fordi børnene følger undervisning
og aktiviteter, mens forældrene forholder sig mere passivt. Som følge af forældrenes mistrivsel ses
det, at børn overtager omsorgsrollen i familierne og i øvrigt overlades til sig selv - ofte i miljøer, der er
uegnede for børn.

Edith Montgomery Seniorforsker Dignity og MESU, Københavns Universitet
Flygtningebørns traumer - hvordan støtter vi trivsel?

Traumer kan gå i arv fra forældre til børn og nye traumer opstår også ofte efter ankomsten til modtagerlandet - men børnene har mulighed for at komme sig, hvis de rette vilkår er tilstede.

Sundhedspleje og daginstitutionsperspektiv Sundhedsplejerske og pædagog, Jammerbugt Kommune (navne følger)
Tidlig indsats – flygtningefamiliers møde med sundhedspleje og daginstitution

Mødet med børn, gravide og familier der lever i asyl kan virke kaotisk for både asylansøgere og
personale - det er en uforudsigelig verden for alle parter. Hvis vi skal hjælpe barnet, den unge, den
gravide og familie, så stiller det krav om relationel koordinering og ”kreative løsninger”.
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Nanna Jordt Jørgensen og Susanne Bregnbæk Antropologiske for		
skere, UCC
Flygtningebørn i daginstitutioner – faglige dilemmaer

Flygtningebørn og deres familiers modtagelse i danske daginstitutioner er forbundet med 		
en række dilemmaer for det pædagogiske personale, såvel som for børnenes forældre. 		
Et igangværende etnografisk feltarbejde belyser, hvordan disse dilemmaer, relateret til bl.a. 		
tillid og mistillid, medfølelse og offergørelse, struktur og fleksibilitet, inklusion og 			
eksklusion, udspiller sig i praksis og får betydning for det enkelte barn.

Oleg Popov Uddannelsesforsker, Umeå University, Sverige
Uledsagede flygtningebørn - en stor opgave for folkeskolen

Svensk forskning viser, at det både kræver bred kulturel viden og erfaring at sikre god under		
visning til flygtningebørn. Lærere rammes ofte på samvittigheden og giver de uledsagede 		
flygtningebørn så meget line, at børnene ofte udvikler en undskyldningsidentitet, der 			
ikke gavner deres videre udvikling og integration i modtagerlandet

Brit Oppedal Psykolog og seniorforsker, Norwegian Institute of Public Health
Hvilken social støtte har uledsagede flygtningebørn brug for i modtagerlan		
det?

Norske forskere har undersøgt, hvad der kan gavne uledsagede flygtningebørns integration 		
og mentale trivsel. Det viser sig, at netværk har stor betydning - både i form af en varig kon		
takt til vigtige personer i børnenes hjemland, men også nye venskaber i modtagerlandet er 		
vigtige.
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Gunilla Jarkman Björn Psykiatrisk forsker, Linköping, Sverige
Sand Play – en metode til opsporing af traumer hos små flygtningebørn

Ofte vurderes de små flygtningebørns tilstand gennem samtaler med barnets forældre. Ny forskning
viser dog, at sandterapi som metode gør det muligt at få informationer om barnets trivsel fra barnet
selv - også selvom barnets sprog endnu er begrænset.

Charlotte Kærgaard Sonne & Lotte Friis-Mikkelsen hhv. læge og for-

sker ved Transkulturel Psykiatri, Region Hovedstaden og familiebehandler i Varde
Kommune.
MindSpring – til støtte af flygtningefamiliers trivsel i Danmark.

De fleste flygtninge der kommer til Danmark har ubehagelige oplevelser med sig i bagagen. Desværre er der flere barrierer hos både flygtningene selv og i sundhedssystemet, som gør at flygtninge ofte
kan gå i mange år med deres symptomer uden af få den rette hjælp. Formålet med de psykosociale
gruppeforløb hos MindSpring, er at forebygge psykiske og sociale problemer hos deltagerne samt
støtte forældreevne og handlekraft.

							

Under arrangementet byder vi på morgenmad, frokost, frugt, kaffe og kage.
Dagen rundes af med en paneldebat.
I frokostpausen vil deltagere i en række stande kunne hente ny viden og inspiration hos organisationer med fokus på flygtninge.
Vel mødt til en dag med fokus på børneliv, fag og forskning
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