KONFERENCE OM
BØRNEINDDRAGELSE OG
UDSATTE BØRNS LIV
d. 29. august 2022

PROGRAM
Vær med, når Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
sætter fokus på muligheder og udfordringer i det socialfaglige arbejde med
børn og unge i udsatte positioner. Dagen byder på spændende deling af viden
fra forskning og praksis i det børnesociale arbejde.

Kl. 9.00 – 9.30
Ankomst, registrering og let morgenmad

Kl. 12.25 – 13.25
Frokost

Kl. 9.30 – 9.55
Velkomst
v/ Social- og ældreminister Astrid Krag.

Kl. 13.25 – 14.25
Videnssessionrunde 2
Find mere information om vidensessionerne
på næste side.

Kl. 9.55 – 10.30
Børns ret til deltagelse og beskyttelse:
hvordan omsætter vi dette i praksis?
v/ Laura Lundy, professor i børns rettigheder
ved Queen’s University i Belfast og professor
i jura ved University College Cork.
Oplægget er på engelsk.

Kl. 10.30 – 11.05
Børns perspektiver på børneinddragelse
v/ Tea Torbenfeldt Bengtsson, professor MSO,
VIVE.

Kl. 11.05 – 11.25
Pause

Kl. 14.25 – 14.45
Pause

Kl. 14.45 – 15.20
Hvordan betragter vi børn?
v/ Hanne Warming, professor, Institut for
Samfundsvidenskab og Erhverv og professor,
Social Dynamics and Change, Roskilde
Universitet.

Kl. 15.20 – 16.00
Lyt til mig!
v/ C:NTACT

Kl. 16.00 – 16.10
Kl. 11.25 – 12.25
Videnssessionrunde 1
Find mere information om vidensessionerne
på næste side.

Tak for i dag

VIDENSSESSIONER
Videnssessionerne er a en times varighed og foregår
i to runder. Alle videnssessioner vil bestå af præsentationer, men også kortere drøftelser og mulighed
for at stille spørgsmål. Ved tilmelding skal du vælge,
hvilke to videnssessioner, du ønsker at deltage i.
Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

A

Inddragelse af børn og unge med
funktionsnedsættelser
v/ Line Gadegaard Hansen, specialkonsulent
og Louise Daugaard Madsen, fuldmægtig, 		
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed,
Socialstyrelsen samt kommune.

Alle børn og unge har ret til at blive inddraget, og
deres perspektiver er vigtige for at iværksætte indsatser, der imødekommer netop deres behov. Socialstyrelsen og en kommune vil fortælle om, hvordan
man i praksis kan arbejde med inddragelse af børn
og unge med funktionsnedsættelser i myndighedssagsbehandlingen.

B

Børneinddragelse set fra barnets
perspektiv
v/ Jette Larsen og Kirsten Graakjær,
seniorkonsulenter fra Børns Vilkår.

Videnssessionen sætter fokus på, hvad der skal til
for at sikre reel inddragelse. Med afsæt i barnets
perspektiv illustreres, hvad der både fremmer og
hæmmer barnets oplevelse af at være inddraget
i processerne – dvs. både før, under og efter en
børnesamtale. Videnssessionen vil være et oplæg
kombineret med praksisnære øvelser.

C

Børns fortællinger om svigt på
BørneTelefonen
v/ Anne Marie Bach Svendsen, senioranalytiker i Børns Vilkår, og Marianne
Rasmussen, chef for BørneTelefonen.

Mange børn og unge i udsatte positioner henvender sig til BørneTelefonen, der tilbyder rådgivning døgnet rundt. Videnssessionen vil bl.a. give
dig et indblik i, hvordan den anonyme rådgivning
kan give børn og unge en form for empowerment,
således de selv bliver i stand til at handle på deres
problemer. Dertil vil du også få indblik i, hvordan de
mange børnestemmer giver Børns Vilkår en mængde relevante data, der kan være med til at stoppe
svigt af børn og unge.

D

Adoption som indsats
v/ Sofie Henze-Pedersen, forsker, VIVE.

Hvordan fungerer adoption som alternativ til en anbringelse i sager om udsatte børn og unge? Det har
i en årrække været omdiskuteret både forskningsmæssigt og politisk. I 2007 udkom en rapport, der
undersøgte adoption som en mulighed for at skabe
øget kontinuitet i anbragte børn og unges liv. En
ny vidensopsamling fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv bygger videre på rapporten med opdateret viden om emnet. Hør mere
om den nye vidensopsamling, og vær med til at
drøfte, hvordan adoption kan anvendes som indsats.

E

Børneperspektiver i familieretlige sager
v/ Sarah Alminde, postdoc, ph.d. Roskilde
Universitet, Institut for Samfundsvidenskab 		
og Erhverv.

Familieretlige sager er ofte konfliktfyldte med negative konsekvenser for børns hverdagsliv og trivsel.
For at sikre de bedste forløb er det vigtigt at inddrage børnene og deres perspektiv. I oplægget taler
Sarah Alminde om, hvorfor det er så vigtigt med
børnenes perspektiver, hvilke paralleller der kan
drages til arbejdet med alle børn og unge i udsatte
positioner, samt hvordan der kan skabes rum for
bedre og bredere børneinddragelse med fokus på
barnets ret til at forstå, udtrykke og få taget hensyn
til deres oplevelse af den situation, de står i.

F

Trivsel blandt anbragte børn og
unge og vigtige elementer i den gode
anbringelse
v/ Mette Lausten, seniorforsker, VIVE og
Dag Lund F. Halkjær, specialkonsulent,
Socialstyrelsen.

VIVE præsenterer viden på baggrund af flere undersøgelser, der bygger på børnenes og de unges egne
svar på, hvordan de trives i anbringelsen, og hvordan de selv oplever hverdagen ift. trivsel, netværk,
uddannelse og overgangen til voksenlivet. Socialstyrelsen supplerer med et indblik i, hvad unge, der
er eller har været anbragt uden for hjemmet, samt
medarbejdere og ledere på døgninstitutioner og
socialpædagogiske opholdssteder, vurderer er vigtigt
for den gode anbringelse.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tid
Konferencen afholdes
d. 29. august 2022 kl. 9.00 - 16.10

Lokation
ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C
(indgang fra Claus Bergs Gade)

Tilmelding
Du kan tilmelde dig konferencen på:
sos.nemtilmeld.dk/53
senest d. 14. juni 2022
Deltagelse koster 595 kr. (ekskl. moms).

Videnscenter om børneinddragelse
og udsatte børns liv
Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår står bag
Videnscenter om børneinddragelse og udsatte
børns liv. Læs mere om videnscenteret, og de
aktiviteter vi tilbyder på:
www.socialstyrelsen.dk/vbu

