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Pressinbjudan till seminarium om psykisk
ohälsa bland unga
Hur bryter vi trenden med ökande psykisk ohälsa bland barn och unga? Det är
temat på seminariet ”När barn mår dåligt” som Frälsningsarmén Vårsols
sociala verksamheter i Jönköping arrangerar på tisdag den 15 oktober i
samband med att Vårsol firar 100 år.
Seminariet belyser vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser när barn
mår dåligt, något som bekräftas av Bris årsrapport. Du är välkommen att delta
i hela eller delar av seminariet.

Ur innehållet:
Magnus Jägerskog är generalsekreterare för Bris, Barnens rätt i samhället,
föreläser utifrån rapporten "Skola. Vård. Omsorg. Och den psykiska ohälsan";
om barns livssituation, utmaningar barn ställs inför idag och möjligheter till
förändring.
Morgan Alling, som växte upp i en dysfunktionell miljö och som fyraåring
blev omhändertagen av sociala myndigheter, blandar humor med allvar och
egna erfarenheter med forskning och analyser.
Pia Ericson och Pernilla Karlsson, Frälsningsarmén Vårsols familjecenter,
berättar om sitt arbete i Jönköpings län.
Paneldebatt med representanter från Bris, gymnasieskola, barn- och
ungdomshälsan och Vårsols familjecenter.
Tid: tisdag 15 oktober klockan 8.00 – 15.30
Plats: Pingstkyrkan, Västra torget, Lagermansgatan 1, Jönköping
Agenda:
8.50 - 9.00 Vårsol hälsar välkomna
9.00 - 10.30 Föreläsning – Morgan Alling
10.45 - 12.00 Föreläsning – Pia Ericson och Pernilla Karlsson, Vårsol
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.15 Föreläsning - Magnus Jägerskog, Bris
14.30 - 15.15 Paneldebatt
15.15 - 15.30 Avslutning

Läs mer i bifogat program.
Det finns också möjlighet till enskilda intervjuer med Ann-Charlotte Jernberg
och Pernilla Karlsson på Frälsningsarmén Vårsols familjecenter efter
paneldebatten (alternativt på måndag den 14 oktober), samt med Magnus
Jägerskog efter paneldebatten
Jag hoppas att det låter intressant! Anmäl intresse av att komma och/eller
boka en intervju genom att svara på detta mejl eller kontakta mig på telefon.
Vänliga hälsningar
Eva Gustin

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala
engagemang. Omsorgen om hela människan en central del i Frälsningsarméns tro
och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och
olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten.
Frälsningsarmén har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det
svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan verksamheterna se olika ut över
landet. Läs mer på www.fralsningsarmen.se
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