Dagens program:

Barns och familjers välfärd
- resursförstärkande arbete bland barn och familj.

9.00-9.15

Mässområdet är öppet. Kaffe.

9.15-9.30

Presentation av forsknings- och utvecklingsverksamhet vid avdelningen för
vård och det sociala området, YH Novia i Åbo, av avdelningschef Eva Juslin
och överlärare Pia Liljeroth.

9.30-10.30

Paneldiskussion med lokalpolitiker Janina Andersson, skolkurator Eija Salo,
Folkhälsans förbund r.f. chef för Avdelningen Familjer och relationer Gun
Andersson och hälsovårdare Annika Alopaeus, samt studerande från vård och
det sociala området Anna Holmgren och Andrea Björklund.

Bästa representant för arbetslivet,
härmed inbjuder avdelningen för vård och det sociala området vid YH Novia i
Åbo, till en arbetslivsdag med temat Barns och familjers välfärd resursförstärkande arbete bland barn och familj.

Paneldiskussionen behandlar barns och familjers välfärd samt
resursförstärkande arbete bland barn och familjer. Paneldiskussionen leds av
redaktör för YLE Åboland Linus Hoffman.
10.30- 10.45 Paus
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Adress: Nunnegatan 4, våning 5

Under dagen ordnas en paneldiskussion och det finns möjlighet att bekanta sig
med material utarbetat inom projekten Det resilienta barnet och Familjehuset.
Materialen presenteras av sista årets socionom- och sjukskötarstuderande.

10.45-11.00
11.00-13.00

Presentation av projekten Det resilienta barnet och Familjehuset av
projektansvariga Susanne Davidsson och Pia Liljeroth.
Studerandes examensarbeten presenteras i form av en mässa.
Familjehuset:
Nina Asplund, Linda Axén, Andrea Björklund, Mikaela Fri, Daniela
Fagerlund, Johanna Hagström och Janette Jägerskiöld: REDI – att vara förälder.
Det resilienta barnet:

VARMT VÄLKOMMEN
den 2.11.2011!

Emma Ehrnström och Kaisa Lindberg: Gå ut i naturen och fotografera -En metod för
barnen att utnyttja naturens återhämtande effekter under vistelsen i naturen samt
genom det egna fotografiet.
Hanna Friman och Elin Uggeldahl: Restorativa rummet -en metod för att stöda
resursförstärkande arbete och ta naturen in på daghem

Om svar anhålles senast 28.10.2011
projektansvarig susanne.davidsson@novia.fi
eller
projektansvarig pia.liljeroth@novia.fi

Anna Holmgren och Leila Kemppainen: Personlighet, temperament och resiliens -ett
resursförstärkande perspektiv.
Charlotta Sundberg: Hälsovårdarens mångprofessionella arbete kring kost för det
5-åriga barnet- Kostportfolio som arbetsmetod vid handledning av sunda
levnadsvanor
Hanna Reinikainen: Citron sur + banan gul = kul -Portfolioarbete som en
resursförstärkande metod för att utvidga barnets frukt- och grönsaktsrelaterade
erfarenheter.

