Dövblindhet
och integration

Seminarium 4 april 2019 Stockholm, Sverige
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Mål och innehåll

Form
Föreläsning, arbete
och diskussioner i
grupper som sedan
presenteras i helgrupp.

Huvudtemat för seminariet är förvärvad dövblindhet och
integration, och den dubbla sårbarhet som det innebär. De
flesta av dessa barn och ungdomar saknar helt eller delvis
modersmål. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens
skolsituation och psykiska mående. Seminariedagen är ett
initiativ av r ådgivare i de nordiska länderna som möter dessa
barn och ungdomar och ser att behovet av kunskap kring detta
behöver öka. Syftet är att inspirera och höja kompetensen inom
området samt skapa ett forum för att dela erfarenheter och
identifiera vilka kunskapsområden som bör stärkas för att kunna bidra till barnen/ungdomarnas utveckling och välmående.
Förbered dig gärna inför seminariet genom att läsa artikeln om
Berit Berg i Nordens välfärdscenters Magasin.

Tid

4 april kl 10.30–16.30

Plats

Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

Målgrupper

Professionella som arbetar med barn, unga och unga vuxna
med dövblindhet och integration.

Berit Berg

Föreläsare

Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid
og helsevitenskap, NTNU og forskningssjef ved NTNU
Samfunnsforskning, Norge
Tove Kjellander, utbildare och föreläsare i barnrätt, Vinkelrätt,
Sverige

Tove Kjellander

Seminarieledare

Maria Creutz, Nordens välfärdscenter

Språk och tolkning
Avbokning
Vid avbokning efter
den 29:e mars,
betalar deltagaren
en avgift på SEK
500. Anmälan är
inte personlig, vilket
innebär att platsen
kan ges bort till en
kollega.
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Presentationerna sker på skandinaviska (norska, danska och
svenska).

Deltagaravgift

Seminariet är avgiftsfritt. Under dagen bjuds det på kaffe och
enklare lunch.

Program

Torsdag 4 april 2019

10.00–10.30

14.15–15.00

10.30–10.35

15.00–15.30

Ankomst, kaffe

Välkommen, inledning
Maria Creutz, Nordens välfärdscenter
			

10.35–11.30
Barnkonventionen och
rätten till delaktighet

Gruppdiskussioner

Kaffe

15.30–16.30

Summering av dagen och avslutning
Berit Berg, Maria Creutz

l Grundläggande om barnkonventionen
och barns rättigheter
l Rätten till delaktighet
l FN:s kritik till de nordiska länderna
kopplat till funktionsnedsättning
Tove Kjellander, Vinkelrätt, Sverige

11.45–12.30
Personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne
– en dobbelt sårbar gruppe

l Utfordringene de møter er både
generelle og spesielle
l De spesielle utfordringene handler om
språkproblemer, informasjonsproblemer,
kulturelle utfordringer og manglende
sosiale nettverk
l Hva skal til for å skape likeverdige
tjenester for denne gruppa?
Berit Berg, NTNU, Norge

12.30–13.15
Lunch

13.15–14.00

…fortsättning
Berit Berg, Norge
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