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Invitation til KKR Midtjyllands januarkonference 2019

Bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland
- hvordan kan vi gå fra individuel bekymring til fælles handling?
Stadigt flere børn og unge mistrives. Det kommer blandt andet til udtryk ved et stigende antal børn og unge,
der ikke trives i deres skolegang og fritidsliv. Problemstillinger, der kalder på fælles handling på tværs de
mange aktører, der er med til at sætte rammerne for børn og unges hverdag.
På dette års januarkonference for midtjyske byråds- og regionsrådspolitikere, repræsentanter fra handicap- og
udsatteråd samt bruger- og pårørendeforeninger sætter KKR Midtjylland derfor spot på en række stærke
politiske, faglige og personlige stemmer. Vi lægger op til dialog om, hvilke skridt vi kan tage for at øge trivslen
blandt vores børn og unge.
Konferencen holdes tirsdag den 15. januar 2019 kl. 16.00 – 19.00 på Jysk Park i Silkeborg.
Deltagelse er gratis. Tilmelding på dog@viborg.dk inden den 21. december 2018 (yderligere info på bagsiden)

Program
Kl. 16.00

Velkomst ved KKR’s formandskab

Kl. 16.15

Indspark til dagen

Kl. 16.30

Personlig fortælling fra ”En af os” – når skole og ungdomsliv udfordrer

Kl. 16.45

Når børn og unge ikke vil i skole ved Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har set nærmere på udviklingen, hvor flere børn og unge mistrives og derfor
ikke kommer i skole. Sanna Dragsholm, kontorchef i Socialstyrelsen, giver et bud på, hvorfor
kommunerne oplever udfordringer i forhold til at hjælpe disse børn og unge og hvad der skal til
for at håndtere udfordringerne.

Kl. 17.10

Pause med sandwich

Kl. 17.30

Børn og unge i en præstationskultur ved Center for Ungdomsstudier
Hvorfor er vores børns og unges trivsel truet? Søren Østergaard, leder af Center for
Ungdomsstudier, sætter fokus på kommunernes handlemuligheder for at sætter rammer, hvor
børn og unge kan udvikle sig og trives.

Kl. 18.15

Debat: Hvordan går vi fra viden til handling?
Lokale politikere går i dialog med oplægsholderne og salen og giver deres bud på, hvordan vi
kan gå fra viden til handling. De lokale politikere er bl.a.:
Lene Fruelund, Byrådet i Silkeborg Kommune og medlem af KL’s Socialudvalg
Kristian Würtz, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune
Jacob Isøe Klærke, Formand for Psykiatriudvalget, Region Midtjylland

Kl. 18.45

Tak for i dag ved KKRs formandskab
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Praktiske informationer
Tid og sted

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 16.00 – 19.00
Jysk Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg.
Lokalerne Jysk Park ligger i bygningerne ved fodboldstation. Vær opmærksom
på ikke, at gå til Jysk Arena, der er nabo til Jysk Park.
Der er fri parkering ved Jysk Park.

Målgruppe

Følgende er inviteret til konferencen:
-

Tilmelding

Medlemmerne af KKR Midtjylland
De politiske udvalg i Midtjylland, der beskæftiger sig med social, psykiatri,
børne- og ungeområdet, samt skoleområdet
Formænd og næstformænd for de kommunale handicapråd og udsatteråd
De regionale kontaktfora på handicap- og psykiatriområdet
Repræsentanter fra bruger- og pårørendeforeninger
Kommunale og regionale repræsentanter på direktør og chefniveau

Du kan tilmelde dig til Doris Gadegaard på dog@viborg.dk
Tilmeldingsfristen er den 21. december 2018
Det er gratis at deltage på konferencen!

