Kompetanseprogrammet: Hjelp som nytter i Halden kommune
Kommunalt arbeid med:
Voksne og barn med krysskulturelle og migrasjonsrelaterte erfaringer - og
vold i nære relasjoner
Tid og sted

Sted: Folkets hus, Store sal.
Dag 1, 09.05.19
Dag 2, 10.05.19
Dag om vold, 21.05.19
Dag 3, 03.06.19
Dag 4, 04.06.19
Kl. 09:00- 15:30, registrering fra 08:45

Påmeldingslink

Hjelp som nytter, Halden kommune
Hold ctrl knappen inne

Påmeldingsfrist
17.04.19
Mål
Vårt mål for dette kompetanseutviklingsprogrammet er at deltagerne får økt
forståelse og handlingskompetanse om det som nytter i arbeidet med
personer med krysskulturell og migrasjonsrelatert bakgrunn. Målet for Vold i
nære relasjoner er økt handlingskompetanse for å spørre og arbeide med vold
i kommunen.
Tema
Sentrale temaer i programmet:
Dag 1-4:
Forståelse av:
• Migrasjons betydning for individet, særlig fokus på flyktningers
psykososiale situasjon
• Kultur
• Psykisk helse, traumer og psykososialt stress
• Sterk sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering
• Vold i et migrasjons- og kulturperspektiv
Tiltak:
• Kartlegging av barnets, den voksnes og familiens utfordringer og
muligheter
• Hvordan skape gode møter ved god kommunikasjon og
relasjonsbygging
• Hvordan konkret fremme bedring av psykisk helse, traume-relaterte
plager og psykososialt stress hos barn, voksne og familien
• Samhandling gjennom gode lokale tiltak
• Ivaretakelse av hjelperen

Dag om vold i nære relasjoner
Forståelse og tiltak vedrørende:
• Vold i nære relasjoner
Sentrale temaer i programmet:
•
•
•
•
•

Servering

Kunnskap om flyktninger og innvandreres psykososiale situasjon og
bakgrunn
Traumeforståelse
Hvordan fremme bedring av traumer og psykososialt stress
Hvordan skape god relasjon og kommunikasjon
Kunnskap om vold i nære relasjoner i en krysskulturell ramme; sterk
sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Enkel lunsj samt kaffe/te og vann.

Gruppearbeid
På hver kursdag blir det arrangert gruppebasert arbeid for å fordype
læringseffekten og fremme samhandlingen mellom deltakerne i kommunen.
Målgruppe

Nettverksgruppe

Kontaktperson

Lokal kontakt

Kommunalt ansatte i barnehager, helse, skole, NAV, flyktning tjeneste,
barnevern mm. og medarbeidere i frivillige organisasjoner og andre instanser
som møter voksne og barn med krysskulturelle og migrasjonsrelatert erfaring i
sitt arbeid.
(Kurset er velegnet for alle selv om man ikke arbeider med migrasjon)
Alle som møter personer som kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

Etter endt kursrekke ønsker vi å få med noen deltagere fra hver kommune i et
faglig nettverk for å videreutvikle og holde kunnskapen ved like.
Nettverksgruppen med deltagere fra hele Region Øst møtes to ganger i året
ved RVTS Øst i tillegg til aktivitet i egen kommune.

Kirsten Jagmann
spesialrådgiver RVTS Øst
E-post: kirsten.jagmann@rvtsost.no
mobiltelefon: 452 04 120

Sigrun Omsland Elefskaas
Koordinator Flyktningehelseteam
Halden kommune
Telefon: 458 78 606 / 69 21 77 81/ 69 21 27 63

http://halden.kommune.no/helseogomsorg/Sider/Flyktninghelseteam.aspx

