Konferens
Medverkande

Thomas Johansson, psykolog,
professor vid Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande. Göteborgs
universitet.
Elisabeth Lundström, fil dr och
Universitetslektor Specialpedagogiska
institutionen, Stockholms universitet
Tomas Stacewicz Dahlheim,

Kurator, Kriscentrum för män, Social
resursenheten, Göteborgs stad

Tommy Ivarsson, Pappa och föreläsare
Jontefonden/ Tillväxtakademin

23 MAJ

Tid och plats

Bästa
funkispappan!

Onsdag 23 maj 2018, kl. 8.30–16.00

Om bemötande och föräldraskap i vår tid.

eller liknande.

På senare tid har mannen och pappan uppmärksammats, diskussioner kring mans-

Anmälan

och papparollen har lyfts i media, mansläger anordnas och samtalsgrupper enbart

Senast den tisdag 14 maj 2018, anmälan är

för män arrangeras på olika håll. Vi är helt enkelt nyfikna på hur samtiden påverkar

bindande. Kostnad 1275 kr exkl. moms.

föräldraskapet för män.

Drottning Silvias Hörsal, Ågrenska,
Lilla Amundön, Hovås, Göteborg.

Målgrupp
Du som i ditt yrke träffar familjer, t.ex. inom
habilitering, sjukvård, socialtjänst,
hälsocentraler, barnavårdscentraler, skola

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe
ingår.

När barnen kommer omprövas rollerna i en parrelation, många märker att det

Anmäl dig via vår hemsida:

tidigare så jämställda paret faller in i traditionella roller. Att få ett barn med

www.agrenska.se

funktionsnedsättning innebär dessutom särskilda utmaningar för många par. Vilken
roll har, tar alternativt får funkispappan i familjen? Har vi ens möjlighet att ta de

Frågor

föräldraroller vi önskar? Hur ser det ut för familjer med barn med

Cecilia Stocks, koordinator,
cecilia.stocks@agrenska.se,
031-750 91 42.

funktionsnedsättning? Kan vi som arbetar runt familjerna bidra till jämställdheten?
Hur ser jämställdhet ut och när blir man egentligen klar?
Den här konferensdagen vänder sig till dig som i ditt arbete möter familjer med barn
med funktionsnedsättning och funderar kring ovanstående frågor.
Likt tidigare konferensdagar på temat bemötande och föräldraskap blandar vi
aktuell forskning, spännande samtal och möjlighet att dela tankar och erfarenheter
med övriga deltagare.

Ingela Markenstrand, administratör,
ingela.markenstrand@agrenska.se,
031-750 91 71.

Konferens
Program
08.00

Registrering, kaffe/te serveras

08.30

Inledning
Cecilia Stocks, Socionom, Ågrenska
Maria Björkqvist, Utbildningskoordinator, Ågrenska

09.00

Faderskap i omvandling
Thomas Johansson, psykolog, professor i pedagogik med inriktning mot barn- och
ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Göteborgsuniversitet.

10.15

Paus med kaffe

10.45

Föräldraskap med särskilda utmaningar – om att vara förälder när barnet har en
funktionsnedsättning
Elisabeth Lundström, fil dr och Universitetslektor Specialpedagogiska institutionen,
Stockholms universitet

12.00

Lunch

13.00

Metoder att arbeta med män i kris
Tomas Stacewicz Dahlheim, kurator, Kriscentrum för män, Social Resursenheten,
Göteborgs stad

14.00

Paus med diskussionskaffe

14.30

Hudlös – en berättelse om livsmod
Tommy Ivarsson, Jontefonden/ Tillväxtakademin

15.45

Sammanfattning och summering av dagen
Cecilia Stocks och Maria Björkqvist

16.00

Tack för idag!

Med reservation för ändringar.

Konferens
Anmälan
Bästa funkispappan – om bemötande och föräldraskap i vår tid.
23 maj 2018, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås.
Förnamn

Efternamn

Befattning/yrke

Mobil/Telefon

Adress

Postnr

Ort

E-post adress

FAKTURERINGSADRESS OM ANNAN ÄN OVAN
Glöm ej ange, Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer
Företag

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer

KOST
Kost/Allergi

Vegetarisk kost

Glutenfri kost

Laktosfri kost

Specialkost

Allergi

Specificera Specialkost/Allergi

Upplysningar

Anmäl dig via vår hemsida eller genom att mejla blanketten till: ingela.markenstrand@agrenska.se
Genom att lämna uppgifter om ditt namn, din arbetsplats och/eller din e-postadress godkänner du att Ågrenska/NFSD registrerar dina uppgifter i vårt
administrativa system. Vi använder uppgifterna i vårt kundregister och för att skicka information om våra verksamheter. Du har möjlighet att få tillgång till
de uppgifter vi registrerar om dig och att få uppgifterna raderade. Vi lämnar inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet.

