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Årets viktigaste konferens om ensamkommande flyktingbarn
4:e året i rad!

6 februari, 2019
Bonnier Conference Center, Stockholm

Spara 1000 kr!

Gäller till 14 december!

Talare:
Migrationsverket:
Axel Andersson
Rättslig expert

Örebro Kommun:
Jonas Håård
Gruppledare Utslussverksamheten
Enheten för ensamkommande barn och unga

Mia Börjesson:
Örebro kommun:
Jonas Håård
Gruppledare utslussverksamheten

Umeå kommun:
Anna Cederlund
Enhetschef EKB

Ur agendan:

Socionom & handledare
Föreläsare med gedigen
erfarenhet av arbete med unga

Lerums Kommun:
Lovisa Johansson
Flyktingsamordnare barn och unga
Erika Kallin
Lärare svenska som andraspråk

Umeå Kommun:

• Senaste nytt från Migrationsverket om
asylprocessen och gymnasielagen
• Självständiga ungdomar och hur man skapar en
utslussverksamhet som fungerar i praktiken
• Professionellt förhållningssätt för att hantera
psykisk ohälsa bland unga i utslussfasen
• Inspireras av exempel på hur man skapar
plattformar och strategier för integration

Anna Cederlund
Enhetschef EKB, Socialtjänsten
Katarina Nyman
Rektor språkintroduktion

MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till
yrkesverksamma inom:
- Socialtjänsten
- HVB och Stödboende
- Familjehem
- Integrationsenheter
- Flyktingmottagning

Arrangör:

www.integrationsforum.se
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I början av hösten 2018 beslutade Migrationsöverdomstolen att den omtalade gymnasielagen ska få tillämpas. Trots beslutet
råder fortsatt förvirring över vad lagen innebär för de ungefär 9000 ensamkommande unga som berörs av lagen och vad detta
kommer att ha för konsekvenser för asylsökande ensamkommande ungdomar och kommunernas fortsatta arbete.
Under det senaste året har majoriteten av HVB boenden avecklats, eller är under avveckling, och kommunerna har ställt om sin
verksamhet med fokus på utsluss. Kommunerna bedriver nu ett ihärdigt arbetet för att ungdomarna ska lära sig stå på egna ben
och förberedas inför ett självständigt liv där de också integreras i samhället.
I den fjärde upplagan av EKB-Dagen tar du del av metoder för att utslussningsverksamheten ska vara framgångsrik och
möjliggöra integration på bästa sätt. Vad händer när ungdomarna får beslut och hur påverkar det deras psykiska hälsa? Hantera
och värna ungdomars välmående och hälsa under utslussfasen. Ställ frågor om gymnasielagen och hör det senaste från
Migrationsverket.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•

Migrationsverket presenterar en aktuell lägesrapport, med särskild hänsyn till gymnasielagen, asylprocessen och vad
lagen innebär för kommunernas fortsatta arbete
Ta del av Örebro kommuns framgångsrika utslussningsverksamhet, lyckade metoder och deras utmaningar i arbetet
med att förbereda ensamkommande unga inför ett självständigt liv
Mia Börjesson, socionom och föreläsare, pratar om psykisk ohälsa bland ensamkommande unga under just
utslussningsfasen, samt tar upp konkreta övningar för att främja välmående bland unga under denna fas
Lerums kommun berättar om deras integrationsplattform som ämnar främja integration mellan bland andra 		
ensamkommande unga och svenskar
Lyssna till Umeå kommun som berättar om hur utbildning, möjliggjord genom samverkan mellan kommun och
landsting, kring normer och värderingar ger goda förutsättningar för integration

Ta chansen att få praktiska tips och konkreta strategier för ert utvecklingsarbete, knyt värdefulla kontakter och utbyt
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på årets viktigaste
konferens om ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Väl mött den 6 februari.
Liza Youhanan
Projektledare
e-post: liza.youhanan@integrationsforum.se

Varför ska du gå på EKB-Dagen?
- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats med sin utslussningsverksamhet och integration
- Öka dina kunskaper och din förståelse för ensamkommande ungas psykiska ohälsa under utslussningsfasen
- Ta del av den aktuella svenska migrationspolitiken och vad gymnasielagen kommer att ge för effekter i det 		
fortsatta arbetet med ensamkommande unga
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare EKB-Dagen:
“En dag fylld av inspirerande och motiverande förläsningar och möten med “kollegor” från hela landet”
Anette Eismar, Växjö kommun
“Finns inget annat liknande forum för de som jobbar med EKB. Otroligt givande tillfälle att mingla och
uppdatera sig om aktuella frågor”
Kenan Parlak, HVB Andra Hemmet
“Mycket inspirerande och lärorik dag”
Lina Fransson, Värnamo kommun
“Mycket väl sammansatt dag och intressanta talare”
Marie Nyman, Humana

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe

14.00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

09.10 Ordförande öppnar konferensen

PRAKTIKFALL:
14.30 Integrationsplattform för barn och unga som

MIGRATIONSVERKET:
09.20 Migrationsverkets uppdrag, tillämpning av
gymnasielagen, asylprocessen och aktuellt läge

• Uppdatering om gymnasielagen och asylprocessen – dess
innebörder för ensamkommande unga och för kommunernas
fortsatta arbete
• Aktuell lägesrapport
• Frågestund
Axel Andersson, Rättslig expert, Migrationsverket
I slutet av september 2018 passerade sista ansökningsdagen
om uppehållstillstånd för gymnasielagen. Migrationsverket har
fått in 10 577 ansökningar. Majoriteten av de ensamkommande
som väntar på beslut är tillståndssökande, vilket innebär att de
inte längre kan överklaga sin ansökan om asyl. I sitt anförande
förklarar Migrationsverket vad tillämpning av gymnasielagen
kommer att innebära i praktiken samt ger de senaste nyheterna från
myndigheten.

10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
11.00 Självständiga ungdomar som står på egna ben –
Utslussningsverksamhet som fungerar i praktiken

• Så har vi skapat en utslussningsprocess som fungerar i Örebro
• Så har vi strukturerat upp ett effektivt mentorskap som stöttar
ungdomarna med skol- och arbetsrelaterade frågor samt privatliv
• Lärdomar och utmaningar kring det organisatoriska arbetet
Jonas Håård, Gruppledare utslussverksamhet, Örebro kommun
Jonas kommer under detta anförande att berätta om
utslussningsverksamheten vars mål är att göra personalen
överflödig. Genom bland annat mentorsskapsprogram och
samverkan mellan skola och socialtjänst har man lyckats
skapa en verksamhet som möjliggör snabbare integration. En
uppföljningsenkät med ungdomar i åldrarna 23 och 25 i Örebro
kommun har visat att i princip samtliga ungdomar har heltidsarbeten
och/eller studerar på yrkesutbildningar eller universitet.

möjliggör integration, inflytande och delaktighet

• Så arbetar vi för att öka integrationen mellan olika
ungdomsgrupper
• Samverkan mellan skola och civilsamhället för att skapa
mötesplatser och aktiviteter för att minska exkludering och
isolering
• Integrationsungdomsrådet som får ungdomar att känna sig
delaktiga och inkluderade i sin tillvaro - där demokrati utövas i
praktiken
• Lärdomar och utmaningar om integrationen mellan
ensamkommande unga och svenskar
Lovisa Johansson, Flyktingsamordnare för barn och unga, Lerums
kommun
Erika Kallin, Lärare svenska som andraspråk, Lerums kommun
Lerums kommun har sedan augusti 2016 bedrivit verksamheten
Integrationsplattform, ett ändamålsenligt projekt där ungdomarna
själva är med och sätter agendan. Lyssna till projektsamordnare
men också till årets nyinvalda medlemmar i ungdomsrådet.

PRAKTIKFALL:
15.20 Utbildning om normer och värderingar som skapar
delaktighet och ger ensamkommande unga bättre
förutsättningar för integration

Sedan tidig höst 2018 har regeringen bedömt att
samhällsorientering för nyanlända och ensamkommande unga ska
fokusera ännu mer på de normer och värderingar som samhället
bygger på, med syfte att ytterligare skapa goda förutsättningar för
integration. Socialtjänsten, kommunala skolan och landstingets
Ungdomshälsa i Umeå är redan i framkant i detta arbete. Genom ett
samarbete mellan EKB, gymnasieskolans språkintroduktion, Umeå
Fritid och Ungdomshälsan bedrivs undervisning kring normer och
värderingar på skolorna.
• Skapa samverkan mellan skola, landsting och socialtjänst för
utbildningsinsatser om normer och värderingar
• Samtal om normer och värderingar som skapar delaktighet och
inflytande bland ensamkommande unga
• Våra erfarenheter och lärdomar från samarbetet mellan EKBenheten och Språkintroduktion

12.00 Lunch och nätverkande

Anna Cederlund, Enhetschef EKB Socialtjänst, Umeå kommun
Katarina Nyman, Rektor språkintroduktion, Umeå kommun

EXPERTANFÖRANDE:
13.00 Professionellt förhållningssätt för att hanterar psykisk

16.20 Ordföranden avslutar konferensen

ohälsa bland ungdomar i utslussfasen

• Lär dig förstå hur ungdomar i sena tonåren agerar och varför
• Hur stöttar du ensamkommande unga när de får besked på
asylansökan och befinner sig i utslussfasen?
• Konkreta strategier och metoder för att bygga god psykisk hälsa
Mia Börjesson, Socionom, ackrediterad coach och handledare
Mia Börjesson har arbetat som klinisk socionom inom kommunal
verksamhet i tjugo år. Hon har sedan många år även handlett och
föreläst för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande
unga, både nationellt och internationellt. Med ett salutogent
förhållningssätt använder Mia teorier kring friskfaktorer och
bemästringsstrategier i mötet med människor.

ANMÄL DIG IDAG OCH SPARA 1000 kr!
- Gäller till 14 december!
http://www.integrationsforum.se/ensamkommande

Integrationsforum - kompetensutveckling för yrkesverksamma inom integration, flyktingmottagning och mångfald
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EKB-Dagen: 6 februari 2019

Anmäl dig till EKB-Dagen:

Konferenslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

www.integrationsforum.se/anmalan
kundtjanst@integrationsforum.se
Tel: 08-199 409

Priser

Konferens – bokning senast 14 december
Konferens – bokning efter 14 december

Pris

SPARA

3990 kr
4990 kr

1000 kr

Arrangeras för
4:e året i rad

Mängdrabatt vid fler än tre bokningar.

Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt. Anmäl fler än 3 personer från
samma organisation samtidigt så får person 4, 5, 6 osv 50% rabatt på priset.
EKB-Dagen arrangeras utav Integrationsforum.

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
utbildningar inom integration, flyktingmottagning, kultur och mångfald.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats

Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

www.integrationsforum.se

