Samarbete för hälsa, inkludering och framtidstro. Barn och unga 0–25 år i Sörmland

Program
9.00-9.30 Registrering och fika
9.30-12.00
Välkommen och introduktion av dagen Maria Vejdal Region Sörmland
Hur mår sörmländska barn och ungdomar?
Charlotte Nylander, Jennie Nimborg och Sanna Tiikkaja Region Sörmland
Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv- hur ni stärker ungas delaktighet och inflytande
i er verksamhet.
Linus Wellander Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 (fika serveras under detta pass)
Utställare
ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län
Ett länsgemensamt projekt för högstadie- och gymnasieungdomar som ökar ungdomars kunskap
kring det förebyggande ANDTS-arbetet. Genom ungdomars delaktighet skapas nya tankar och idéer
om hur man kan ta det förebyggande arbetet längre utifrån ungdomarnas perspektiv.

Elin Johansson Eskilstuna kommun, Karin Nordén Katrineholms kommun, Siri Ward
Vingåkers kommun och Päivi Hellberg Oxelösunds kommun
IMprove
Fyra regioner arbetar med att få fler unga nyanlända som har kommit sent in i det svenska
skolsystemet att fullfölja sina studier och komma ut i arbetslivet. Tillsammans med projektägaren
SKR, Sveriges kommuner och regioner, har en modell tagits fram som skolor kan använda för att
nå bättre resultat för dessa ungdomar.

Anna Hedeklint Region Sörmland och Magnus Dahl Eskilstuna kommun
#jagmed
Fem regioner och 30 kommuner i Östra Mellansverige samverkade med målet att öka antalet
elever att klarade sina gymnasiestudier. Projektet avslutades december 2018 men man jobbar
nu vidare i Region Sörmland med fynd som gjordes under projekttiden.

Anna Hedeklint och Inger Christensen Region Sörmland
#KlarFramtid
Fem delprojekt samverkar under Region Sörmland för att få fler ungdomar att slutföra
gymnasiet, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden och väcka en framtidstro
hos varje individ. Projektet har precis startats upp och pågår fram till 2022.

Johanna Enblom Arbetsförmedlingen, Cecilia Planbring Eskilstuna kommun och
Martin Vrethammar Oxelösunds kommun
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Inkludering, hälsa och jämställdhet med barn och unga i fokus
Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av ett långsiktigt,
kunskapsbaserat arbete och samarbete mellan aktörer på lokal och regional nivå.
Arbete kring barn och unga är en viktig del.

Elin Schelin och Ingvor Ekinge Länsstyrelsen i Södermanlands län
Ett inkluderande samhälle för barn och unga, ökad samverkan ur ett företagsperspektiv
En företagare delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan mellan skolan och företag
där elever med extra behov lätt hamnar mellan stolarna. Fokus kommer också att vara på
hur eleverna själva skulle kunna bli mer inkluderade.

Johanna Derehall Derehalls Fordonsservice AB Eskilstuna.
Barnkonventionen är nu lag i Sverige
I Region Sörmland har vi under 20 års tid jobbat konsekvent med att stärka barnets rättigheter.
Välkomna att ta del av vårt strategiska arbete. Vi vill inspirera er med tips, råd och erfarenhetsutbyte.

Sofia Eriksson, Carolin Holmblad, Åsa Stålhane region Sörmland
Workshops
13.00-13.30
Liv & Hälsa ung 2020 fokus på användbarhet
Enkätundersökningen Liv & Hälsa ung genomförs för sjunde gången 2020. Frågor ställas
om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Hur önskar du få resultaten återkopplade
så att du får bästa nytta för dem? Hur tänker du kring involvering av barn och ungdomar?

Susann Erikson och Katarina Gustafson Region Sörmland
14.00-14.30
Rörelseförståelse (physical literacy) som inkluderingsgrund
Barn och unga rör på sig för lite idag vilket får stora konsekvenser, bland annat för folkhälsan.
Men vilken effekt har det på jämställdhet och inkludering, och finns det sätt att motverka utvecklingen?

Johannes Hedlund och Love Swartz RF-SISU Sörmland
14.30-15.45
Reflektion och summering från utställning och workshops
Mia Vejdal Region Sörmland
Barnkonventionen som svensk lag gör barnet till rättighetsbärare!
Åsa Stålhane Region Sörmland
Summering och avslutning av dagen
Maria Vejdal Region Sörmland

