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De osynliga barnen
Barn och unga
med föräldrar i fängelse
Omkring 30 000 barn i Sverige har föräldrar eller
familjemedlemmar i fängelse.
30 000 barn som riskerar att drabbas av psykisk
ohälsa, att inte klara av skolan och som löper ökad
risk att själva hamna i kriminalitet och utanförskap
senare i livet.
Inom ramen för projektet Ett läslyft för Dalarna vill vi rikta
fokus mot frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för dessa barn och ungdomar i
Dalarna, utifrån våra olika kunskaper, arenor och uppdrag.
Syftet med dagen är att synliggöra och öka vår kunskap om gruppen barn med
föräldrar i fängelse, och att visa på metoder och tillsammans reflektera över hur vi kan
arbeta med socialt utsatta barn. Vi vill presentera föreningen BUFFF och deras
verksamhet för dessa barn, men också sprida kunskap om biblioterapin som metod
och undersöka läsningen och litteraturens möjligheter till samtal och möten med
och mellan barn och unga.

ettläslyftfördalarna.se
Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 9.00 – 15.00
Plats: Fryshuset, Borlänge (Engelbrektsgatan 34)
HITTA HIT
Anmälan: senast 8 mars via formulär:
http://bit.ly/laslyftkonferens eller QR-kod
Kostnad: dagen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår!
Frågor? skadebanandalarna@telia.com / 0702 – 47 74 73
malin.magnussonbarle@ltdalarna.se / 0721 – 43 81 77

mer info nästa sida!
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Medverkande

Pia Bergström
familjestödjare BUFFF Uppsala

BUFFF - Barn och unga med föräldrar eller familjemedlemmar i
fängelse . Många barn har en familjemedlem, mamma, pappas
eller syskon i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra
villkoren och ge stöd till barn och ungdomar. Bufff nås över hela landet via deras hemsida,
telefon, mail och chatt – där det finns regionföreningar ordnas träffar och aktiviteter.

Kriminalvården, Anders Hellbom, kriminalvårdsinspektör och Anna Isaksson,
frivårdsinspektör och barnombud, frivården i Borlänge. Susanne Strand, barnombud på
häktet i Falun

.
Birgitta Winlöf och Ann-Sofie Köpmans, Länsbibliotek Dalarna, kommer att hålla i
workshop i biblioterapi.

Elin Callmer, dramapedagog Dalateatern – läser texter ur boken Du, jag, vi – ungdomarnas
egna texter om att ha en förälder i fängelse.

Suzanna Westberg, Folkhälsochef Region Dalarna

.

Malin Magnusson Barle, Länsbibliotek Dalarna, och Suzanne Lazar, verksamhetsledare
Skådebanan i Dalarna – projektledare för Ett läslyft för Dalarna.

VARMT VÄLKOMNA!
Läs mer:
http://bufff.nu
Om biblioterapi: https://www.forskning.se/2017/09/26/las-dig-frisk/
https://insidan.kriminalvarden.se
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https://fryshuset.se/borlange

