PKS Lapsen paras – yhdessä enemmän ja Lape Uusimaa Yhdessä olemme enemmän tarjoavat seminaarin

TAKAISIN KOULUUN - BACK TO SCHOOL
Interventiot koulupoissaoloihin
Professori Anne Marie Albano, Columbian yliopisto, NY
Tavoite
Seminaarissa tutustutaan koulusta poisjääneille lapsille ja nuorille suunnattuihin interventiomenetelmiin asiantuntijaprofessorin johdattamana. Lopuksi
keskustellaan interventioiden toteuttamisesta opiskelu-, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä.
Kohderyhmä
Tilaisuus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa kouluissa, sosiaali- ja
terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille. Erityisesti tilaisuuteen kutsutaan
koulupoissaolomallin pilottiin ja koulukieltäytymiskyselyn kokeiluun osallistuneet opiskeluhuoltoryhmät, sosiaalihuollon toimijat, Lasten ja Nuorten mielenterveystyön kehittäjäryhmät sekä muut LAPE-kehittämistyöhön osallistuneet.

Aika
Keskiviikko 3.10.2018 klo 8.30- 16.00
Tapahtumapaikka
HTC Helsinki, Tammasaarenkatu 3, rakennus Pinta, auditorio Kolumbus
Metroasema sijaitsee n. 650 m päässä HTC Helsingistä.
Raitiovaunu 8 pysähtyy Länsisatamankadulla.
Luento on englanniksi.
Ilmoittautuminen 24.9.2018 mennessä oman alueen/toimialan linkin kautta


Pääkaupunkiseutu Opiskeluhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto

https://response.questback.com/hus/dcthb5f0q3


Pääkaupunkiseutu Sosiaalihuolto

https://response.questback.com/hus/lvjol740sy


HUS – erikoissairaanhoito

https://response.questback.com/hus/ttkzlbhscu


Uusimaa https://response.questback.com/hus/qjnczmpv1f

Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke
Lapsen paras – yhdessä enemmän

Socca − Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
www.socca.fi/lape

@PksLape

PKS LAPE@PKSLAPE1

Lapsen paras − yhdessä enemmän hankkeen toteutukseen on myönnetty sosiaali - ja terveysministeriön hankeavustus.

#pkslape
#lapemuutos
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Alustava ohjelma 6.7.2018

TAKAISIN KOULUUN - BACK TO SCHOOL
Interventiot koulukieltäytymiseen
Professori Anne Marie Albano, Columbian yliopisto, NY
8.30 – 9.00

Aamukahvi

9.00 – 9.05

Orientaatio seminaaripäivään, Klaus Ranta

9.05- 9.35

Koulupudokkuuspilotti ja koulukieltäytymiskyselyn kokeilu
PKS LAPE Opiskeluhuolto ja Erityis- ja vaativa taso, terveydenhuolto

9.35- 11.30

Interventions, prof. Anne Marie Albano
The scope and consequences of school refusal behavior. Assessment of school refusal behavior: Examining the motivating conditions underlying school absence.
Consultation with school personnel and parents: Calling a truce to
assist the youth.
Case Conceptualization: Planning the prescriptive treatment of
school refusal.

11.30- 12.30

Lounas/Lunch

12.30- 13.45

Treatment of school refusal behavior motivated by escape from
negative affect: A focus on generalized anxiety, phobia, panic,
depression and social phobia.
Treatment of school refusal behavior motivated by positive attention and reinforcement: A focus on separation anxiety and when
parents give up and give in.

13.45- 14.15

Iltapäivä kahvitarjoilu/ Afternoon coffee

14.15- 15.30
.
.

The role of medication in combination treatment of school refusal.
Strategies for difficult-to-treat youth and families: Considerations
for intensive treatment and residential programming.

15.30- 16.00

Miten tästä eteenpäin? Interventiot, käytännöt ja kehittämistarpeet
Yhteinen keskustelu
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Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Leena Männistö
leena.mannisto@hus.fi
kehittämissuunnittelija
PKS Lapsen Paras
p. 040 596 0055

Virve Edlund
virve.edlund@hus.fi
kehittämissuunnittelija
PKS Lapsen Paras
p. 050 4285520
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