Bris - Barnens rätt i samhället är en barnrättsorganisation som stödjer barn och
unga som far illa.

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din epostklient, klicka här.

Påminnelse: Välkommen på nätverksträff i Umeå!
Hur får vi en skola som främjar psykisk
hälsa bland barn och unga och vilket
ansvar har egentligen skolan för barn
och unga som mår dåligt idag?
Det och mycket mer kommer vi belysa på Bris
nätverksträff i Umeå den 27 mars då Bris
generalsekreterare Magnus Jägerskog
presenterar Bris årsrapport: Skola. Vård.
Omsorg. Och den psykiska ohälsan.
Vi kommer även att få lyssna till ett
panelsamtal med b.la. politiker på såväl
kommunal- som regionalnivå samt ta del av
en föreläsning med Anna-Carin Forsgren, socionom och kurator som kommer att berätta om vikten av
samverkan för att stärka barns psykiska hälsa.
En viktig del av nätverksträffen är möjligheten till dialog. För att skapa långsiktig förändring vill vi på
bästa sätt tillvarata erfarenheter mellan olika aktörer och individer i samhället. Därför har vi anpassat
agendan och avsatt tid för nätverkande och samtal mellan deltagarna.
När:
Tisdagen den 27 mars klockan 13.00-16.00, registrering från 12.30
För den som vill finns det möjlighet till mingel efteråt, klockan 16.00-16.30
Var:
Scandic Plaza, Storgatan 40 i Umeå.
OSA:
Senast den 19 mars
Nätverksträffen är kostnadsfri.

Till anmälan

Höstens nätverksträff på andra orter
Genom ett samarbete med ABF sänder vi nätverksträffen live på följande orter:
Skellefteå
Östersund
Kramfors

Piteå
Härnösand
Sundsvall
Det innebär att du träffar andra medlemmar i nätverket från din ort och har möjlighet att tillsammans
med dem ta del av nätverksträffen på distans.

För mer information och anmälan till dessa orter, kontakta Maria Pedersen
Mejl: maria.pedersen@bris.se
Telefon: 076-05 09 860

Varmt välkommen!

Program 27 mars
12.30 Registrering
13.00 Programmet startar
13.10 Magnus Jägerskog presenterar Bris
årsrapport, Skola. Vård. Omsorg. Och den
psykiska ohälsan.
13.40 Panelsamtal om skolans roll och ansvar
för att främja psykisk hälsa bland barn och
unga.
Medverkande:
Maria Lundkvist Brömster- (L) ledamot
kommunstyrelsen samt ordf. i Barn- och
utbildningsnämnden i Nordmaling
Peter Vigren (S) - ordförande i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i Umeå
Anna-Carin Forsgren - socionom och kurator
Moderator: Anna Holmqvist, Bris
14.20 Dialogfika och nätverkande
15.20 Föreläsning med Anna-Carin Forsgren,
socionom och kurator
15.50 Dagen avslutas
16.00-16.30 Mingel för de som önskar

Om Bris | Bli medlem | Kontakt | Stöd oss

Vill du inte längre ha våra utskick?
Klicka här.

