Livsmod

Digital og seksuel mobning

Livsmods næste arrangement om børn & unge
afholdes torsdag den 26.1.2012 kl. 13-16 i
Gilleleje, Børne- og familierådgivningen,
Birkevang 214.
Bemærk
Arrangementet er gratis for deltagere fra:
Gribskov
Fredensborg
Frederikssund
Helsingør
Halsnæs
Hørsholm
De nordsjællandske hospitaler
Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod
udlevering af kvittering for deltagelse.
Tilmelding via e-mail til info@livsmod.net er
nødvendig. Husk navn, kommune og e-mail.
Tilmelding senest torsdag 19.1.2012!
Oplægsholder
Livsmod får besøg af antimobbekonsulent Sidsel
Stenbak, der siden 1999 har arbejdet med
intervention og mobbeforebyggelse, rådgivning og
vejledning til fagvoksne, forældre og elever.
Sidsel har f.eks. været konsulent for ’50 skoler
knækker mobbekurven’, instruktør i Red Barnet (Fri
For Mobberi), lavet survey om sex-mobning og
deltaget i medierådets arbejdsgruppe om digital
mobning.
Se mere på www.mobbeland.dk.
Tematimerne
Tematimerne er en fortsættelse af Livsmods fokus
på mobning og dens konsekvenser. Vi tager afsæt i
den nyeste viden om mobning og afliver de mange
udbredte myter og forestillinger om mobning.
For at intervenere overfor mobning er man nødt til at
også at arbejde med fællesskabet digitalt, der er en
ligeså virkelig arena for børnenes sociale samspil,
som skolens gange og legepladser.
Det at kunne bevæge sig på nettet er ikke bare at
kunne håndtere et medie - det er også en del af at
danne sig selv som individ i samspil med andre.
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Men når der er et medie mellem mig og de andre,
sker der noget med dynamikken. Mobningen får
digitale dimensioner, der kræver nye tanke- og
tilgange hos de fagvoksne.
Digital mobning handler om kommunikation, om
positionering, om seksualitet og etik. Digital
mobning er en udfordring til fagvoksne om at løbe
op på siden af børn og unge for at få dialog og
eftertanke i gang. Og et kritisk blik på egen praksis.

Deltagere
Deltagere er de kommunale frontpersonaler, (AKT)
lærere, pædagoger, skoleledere og de kommunale
behandlere.
Hospitalsteams af læger, sygeplejersker og
rådgivere er naturligvis også velkomne.
Deltagerantal er begrænset til ca. 65.
Vi opfordrer til, at arrangementet via netværk og
kontakter lokalt når ud til de relevante personaler i
skoler mm.
Bemærk parkering: Der er begrænsede pladser, så vi
henviser til Gilleleje Skoles parkering Parkvej. Hvis I
parkere på villavejene, vær da opmærksom på ikke at
genere beboernes indkørsler.

Hjemmesiden
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.
Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så
lad os det vide hurtigst muligt.
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.
Vil du have adgang som bruger til alle
oplysningerne på hjemmesiden, så mail til
info@livsmod.net og få et brugernavn.
Med venlig hilsen
Gert Jessen, Lene Hegnsvad & Gert Rasmussen
Redaktører af Nyhedsbrevet

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

