Så stärker du elever och förebygger mobbning!
Minikonferens för skolkuratorer om gruppsykologi – normer – positiv konflikthantering
22 januari 09-13:00 på Quality Hotel Friends I Solna
I samarbete med Sveriges skolkuratorers förening bjuder Friends in till en halvdag
skräddarsydd för dig som arbetar som skolkurator. I Friends arbete med att stoppa mobbning
på skolor vet vi hur viktigt det är att arbeta med grupperspektivet, att skapa en medvetenhet
kring normer och att elever som tappat självförtroendet blir sedda och tagna på allvar. Du
som skolkurator har en nyckelroll i detta och under denna förmiddag får du fördjupad
kunskap och konkreta råd och tips för hur du arbetar vidare, både med grupper och enskilda
elever.
Anmäl dig här Evenemanget är kostnadsfritt (vi fakturerar 300 kr i efterhand om du inte
avbokar dig om du får förhinder) och vi bjuder på fika.. Har du några frågor? Kontakta Anna
Lundeqvist anna.lundeqvist@friends.se
Välkomna!
Program – se nästa sida.

Program 22 januari
09:00-09:10

Inledning

09:10-10:10

Gruppens psykologi – vad händer inne i gruppen och utanför?
Björn Edlund, socialpsykolog, Stockholms universitet,. Björn pratar om gruppers
utveckling och sammanhållning och vad som händer i en grupp när konflikter uppstår
och någon blir mobbad eller lämnas utanför.

10:10-11:10

Hur ”göra” normmedvetna samtal med barn och unga?
Lena Berg, kurator vid Järva ungdomsmottagning har lång erfarenhet av att samtala
normmedvetet med unga om sexualitet, relationer och våld. Lena har även forskat kring
unga och heterosexuellt praktik utifrån kritiskt genusperspektiv. Under föreläsningen
kommer Lena att tala om båda dessa delar.

11:10-11:30

Kaffepaus med smörgås

11:30-12:50

Fem gånger mer kärlek!
Martin Forster är psykolog med KBT-inriktning och forskare som skrivit den
uppmärksammade boken ”Fem gånger mer kärlek”. Hans forskning vid Uppsala
Universitet handlar om att hjälpa lärare och föräldrar att hantera konflikter med barn. Att
ge barn fem gånger så mycket mer positiv uppmärksamhet än tjat och tillsägelser är ett
förhållningssätt som ger utdelning. Med stöd i aktuell forskning ger Martin handfasta råd
och visar praktiska exempel direkt från barngrupp/ klass hur man kan göra som
pedagog/personal för att lyfta elever istället för att sänka dem.

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD
Friends och Raoul Wallenberg Academy driver tillsammans det nationella projektet Varje människa
kan göra skillnad under 2014-15 i utvalda gymnasieskolor. Med Varje människa kan göra skillnad vill
vi skapa ett kunskapslyft kring mänskliga rättigheter, uppmuntra till civilkurage och stärka känslan av
medmänsklighet hos unga människor i Sverige idag. På så vis hoppas vi bidra till ett öppnare och mer
inkluderande samhälle för alla. Vill du veta mer om projektet gå in på www.rwa.se och läs vidare.
Inom ramen för Varje människa kan göra skillnad har Friends beviljats medel
från Postkodlotteriet för att skapa konferenser, seminarier och utbildningar på
Friends international center against bulllying.

FRIENDS INTERNATIONAL CENTER AGAINST
BULLYING
är en mötesplats för alla som arbetar mot mobbning, diskriminering och med
barnrättsfrågor. Centret står värd för konferenser, seminarier och håller utbildningar
kring mobbning. Syftet är att öka kunskapsutbytet om mobbning, både på nationell
och internationell nivå. Vi vänder oss till skolor, föreningar, organisationer, forskare och beslutsfattare.
Vill du veta mer besök vår hemsida www.friends.se eller www.friendsinternationalcenter.org

