DAGENS
PROGRAM

			

08.45 – 09.15

Ankomst, morgenmad og tjek ind

09.15 – 09.30
			

Velkommen til konferencen om uledsagede flygtninge børn og unge
- en udsat gruppe v. Geeti Amiri, moderator

09.30 – 10.15
Hvad de unge er udsat for på vej hertil
			Præsentation af bl.a. UNICEFs rapport: A child is a child
10.15 - 10.30		

Pause

10.30 – 11.20
Hvordan flugtoplevelserne kan påvirke de unge
			v. psykologer Jacob Gamborg og Gita Saadatjou, Integrationsnet
11.20 – 11.30

Pause

11.30 - 12.30		
			
			
			

		

Workshops
• Ny boform for uledsagede v. Stiene Ravn, ph.d.-kandidat ved Center for
Migration og Interkulturelle Studier, Universitet Antwerpen, Belgien (foregår
på engelsk)
• Unge flygtninge med misbrug - erfaringer fra kriminalforsorgen
v. Tina Schlippe-Steffensen, misbrugsbehandler i Kriminalforsorgen
• Samarbejde mellem unge, frivillige og professionelle
v. Nana Folke, konsulent og Mette Bundgaard Nielsen, frivillig 		
forældremyndigshedsindehaver, Røde Kors
• Brug af den neurosekventielle tilgang i praksis
v. Jakob Gamborg, psykolog, Integrationsnet
• Seksualitet og unge flygtninge v. Maja Maria Asswad, konsulent i Børn og
Familie afdelingen i Integrationsnet

12.30 - 13.15		

Frokost

			
			
			
			
			
			

13.15 – 14.00
Hvad de unge selv siger om at være i Danmark
			v. Lars Christian Kragerup, Professionshøjskolen Absalon
14.00 – 14.15
			

Kaffe og kage
Gå i Work shop

14.15 – 15.15
			
			
			

		

Workshops
• Ny boform for uledsagede v. Stiene Ravn, ph.d.-kandidat ved Center for
Migration og Interkulturelle Studier, Universitet Antwerpen, Belgien (foregår
på engelsk)
• Unge flygtninge med misbrug - erfaringer fra kriminalforsorgen
v. Tina Schlippe-Steffensen, misbrugsbehandler i Kriminalforsorgen
• Samarbejde mellem unge, frivillige og professionelle
v. Nana Folke, konsulent og Mette Bundgaard Nielsen, frivillig 		
forældremyndigshedsindehaver, Røde Kors
• Brug af den neurosekventielle tilgang i praksis
v. Jakob Gamborg, psykolog, Integrationsnet
• Seksualitet og unge flygtninge v. Maja Maria Asswad, konsulent i Børn og
Familie afdelingen i Integrationsnet

15.15 – 15.45

Afslutning og opsamling v. Geeti Amiri, moderator

			
			
			
			
			
			

Med forbehold for ændringer

