nyhetsbrev 4/15
Lanserer «Familier i motbakke»
Den andre boken fra BarnsBestes forskernettverk «Familier i motbakke» er ferdig. Boken lanseres 28. mai og handler om hva som kan gjøres for å gi bedre
støtte til barn som er pårørende. Hele 30 forfattere bidrar i det som redaktørene håper skal bli en pensumbok for flere utdanninger.
NB! Fremdeles ledige plasser på lanseringen/miniseminaret.
Høgskolen i Oslo og Akershus. Gratis inngang.

Mange gode erfaringer
hos modellkommunene
De 26 kommunene som siden 2007 har vært modellkommuner for tidlig innsats
blant rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre har høstet mange erfaringer. Nå foreligger evalueringsrapporten. Aurskog-Høland er en av kommunene
som nå jobber bedre tverretatlig og helhetlig for barnefamilier i målgruppen.

Tommy Steine om skammen
han følte i barndommen

Jordbærapp
I mai kan du gratis laste
ned nettbrett-appen «Jordbær og svarte pannekaker».
Der finner du lydboken med
samme navn pluss flere
morsomme spill. Temaet er
hvordan leve med en far som
har en usynlig hodeskade.

Den store bokvåren
Mens bokbransjen stort sett snakker om bokhøsten, så
har barn som pårørende-feltet denne våren opplevd et
stort bokslipp. Inga Marte Thorkildsens bok «Du ser det
ikke før du tror det» er en av de bøkene som har fått
mest oppmerksomhet.

På let etter
fagstoff?
Vi har nå oppgradert vår åpne litteraturliste innen barn som pårørendefeltet. Her finner du fagbøker, skjønnlitteratur, rapporter, masteroppgaver,
PhD-er med mere i katergoriene:
• Barn som pårørende generelt

To plakater

• Barn av rusmiddelavhengige

Vi har trykket opp to
plakater vi gjerne vil spre.
Bestill på mail barnsbeste@
sshf.no og få dem gratis.
Husk å oppgi adresse.

• Barn av somatisk syke eller
alvorlig skadde
• Barn av psykisk syke
• Unge omsorgsgivere
• Barn med syke søsken

Du fikk vel med deg Maja Michelsens blogginnlegg om 10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell - Som en
av våre plakater er kopiert fra. Her kan du gå direkte til det.
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 0.-21.05 - Stavanger
2
Psykoedukativ familiesamarbeid ved
psykoser, rus og andre
alvorlige psykiske
lidelser
21.05 - Stavanger
VårGuru: Vi er våre
relasjoner; tilknytning,
identitet og Cherence
Therapy
22.05 - Stockholm
Supporting children
with imprisoned parents and their families:
Rights, Opportunities
and Responsibilities

01.06 - Stjørdal
Regional konferanse Barn som pårørende
01.-02.06 - Lillehammer
Forskningsseminar om
barn som pårørende

FAGPERSONER I ULIKE ENGASJEMENT FOR BARNSBESTE

Torhild
Mosby

Ytterligere info på
www.barnsbeste.no

26.-27.05 - Gardermoen
Barnevernskonferansen 2015 - Veikart for
oppfølgning av barn
med alvorlige tilknytningsvansker
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Kurs og
konferanser:

Tove Bergh

04.06 - Oslo
Noen barn blir for
tidlig voksne - la barn
være barn
08.-09.06 - Asker
Lavterskelkonferansen
11.06 - Tysvær
Samhandling til
barnets beste

