Livsmod Seksuelle overgreb/Børnehuset

11.6.2014

Sted: Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2.

pædagoger, sundhedsplejersker), som arbejder
med børn og unge. Deltagere fra hospitalets
børneafdeling og Børne- og Ungdomspsykiatrisk er
ligeledes velkommen.

Tema
Temaeftermiddagen omhandler dels seksuelle
overgreb og dels en præsentation af Børnehus
Hovedstaden.

Vi opfordrer som sædvanligt til, at kommunerne
sammensætter en relevant gruppe, som
efterfølgende vil kunne samarbejde og udveksle
erfaringer internt og eksternt i hver kommune.

Oplægsholder
Livsmod får denne eftermiddag besøg af leder af
Børnehuset Pernille Bird. Børnehuset yder
psykologisk krisestøtte og krisebehandling til børn
og unge samt familie og omsorgspersoner.

Tilmelding seneste fredag 6.6.2014
Mail navne og mailadresser på deltagere til
info@livsmod.net senest den 6. juni.

Børnehuset
 vurderer barnets/den unges behov for lægelig
undersøgelse
 videoafhører børn og unge op til 12 år
 vurderer barnets/den unges fremadrettede
behov for særlig støtte og behandling
 rådgiver den kommunale myndighedssagsbehandler og bistår med at udrede og
undersøge barnets eller den unges behov for
støtte som led i den børnefaglige undersøgelse
efter Servicelovens § 50.

Hjemmesiden
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.

Tematimerne
Pernille Bird fortæller om seksuelle overgreb og om
Børnehusets virke, arbejde, metoder osv. Desuden
vil Pernille komme ind på samarbejdsflader i forhold
til de nordsjællandske kommuner (og hospitalets
Børneafdeling ol.).

Det sikrer, at I får nyhedsbreve og indbydelser til
temadage samt adgang til oplæg og andet fra
temadagene, mødereferater og ikke mindst
deltagerlister med e-mail.

Livsmods kommende arrangement om børn
& unge er onsdag den 11.6.2014 kl. 13-15.

 Hvad skal vi specielt være opmærksomme på i
vores arbejde med børn og unge?
 Hvordan genkender vi tegn på mulige seksuelle
overgreb?
 Hvilke handlemuligheder har vi og hvordan
inddrager vi familien i arbejdet med børnene?
 Hvilke konkrete muligheder ligger der i
samarbejdet med Børnehuset?

Under ’Temadage’ kan I altid finde oplysninger om
de forskellige arrangementer, f.eks. dagens oplæg,
deltagerliste m/ e-mail og andre informationer
tilknyttet emnet.
Har I ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os
det vide hurtigst muligt.

Er du endnu ikke oprettet på hjemmesiden og vil du
have adgang som bruger til alle oplysninger og
invitationer til temadage, så mail til
info@livsmod.net og bliv oprettet med brugernavn.

Med venlig hilsen
Gert Jessen
Redaktør af Nyhedsbrevet

Deltagere
Deltagere er de kommunale teams af behandlere,
psykologer, rådgivere og frontpersonale (lærere,

Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland.
Hjemsted i Gribskov Kommune, Center for Børn og Unge: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-unge@gribskov.dk
Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere.

