Undirbúningsnefnd býður ykkur hjartanlega velkomin á Félagsráðgjafaþing 2020:
„Skiljum enga eftir“ virðing - virkni - velferð.
Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna (SÞ) samþykkti árið 2015 markmið um sjálfbæra þróun þjóða
heims í 17 liðum sem stefnt er að fyrir árið 2030. Meðal markmiða er að útrýma sárafátækt og
að fátækum fækki um helming til ársins 2030 (markmið nr. 1) og að stuðla að heilbrigðu líferni
og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar (markmið nr. 3). Félagsráðgjafar eru ein þeirra fagstétta
sem þekkja vel hvar skórinn kreppir á þessu sviði og hafa hlutverki að gegna þegar kemur að því
að uppfylla markmiðin. Fyrir liggur skýrsla verkefnastjórnar Heimsmarkmiða Sameinuðu
þjóðanna um stöðu Íslands gagnvart markmiðunum þar sem fjallað er um helstu verkefni,
áætlanir og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Þegar rýnt er í Heimsmarkmiðin er mikilvægi
fálagsráðgjafa sem fagstéttar í innleiðingarferlinu auðséð og ekki síður mikilvægi þess að rödd
okkar berist innan úr kerfi hins opinbera til þeirra sem taka ákvarðanir um innleiðingu
Heimsmarkmiðana.
Fimm ár eru liðin frá samþykkt Heimsmarkmiða Sameinuðuþjóðanna um sjálfbæra þróun og tíu
ár til stefnu varðandi efndir. Með hliðsjón af Heimsmarkmiðunum lítum við til félagsráðgjafar og
sjálfbærni sem var kveikjan að yfirskrift þingsins 2020 „Skiljum enga eftir“ virðing – virkni –
velferð. Um leið og okkur er umhugað um velferð og öryggi þeirra hópa sem félagsráðgjafar hitta

í sínum daglegu störfum þá er okkur ekki síður umhugað um velferð og öryggi félagsráðgjafa.
Rannsóknir hafa sýnt að félagsráðgjafar eru öðrum fremur í hættu á vinnustreitu og kulnun í
starfi vegna þeirra áskorana sem þeir standa frammi fyrir í störfum sínum.
Á dagskrá Félagsráðgjafaþings 2020 er 21 málstofa þar sem félagsráðgjafar fjalla um fjölbreytt
verkefni á vettvangi auk rannsókna sem sýnir þá grósku sem býr innan stéttarinnar. Á þinginu
verða lykilfyrirlesarar frá Noregi og Hollandi, annar þeirra hefur sinnt meðferð fyrir einstaklinga
sem beita ofbeldi en hinn komið að vernd barna. Jafnframt verða tveir íslenskir fyrirlesarar sem
kynna niðurstöður rannsóknar meðal félagsráðgjafa á Íslandi.
Per Isdal, klínískur sálfræðingur er einn af stofnendum „Alternative to Violence“ í Noregi og hefur
starfað á þeim vettvangi yfir 30 ár og ritað fjölda bóka um efnið, yfirskrift erindis hans
er Contaminated by violence.
Marieke Vogel, félagsráðgjafi „SIGNS of Safety“ leiðbeinandi og svæðisstjóri Elia fyrir Evrópu.
Hún hefur starfað að velferð barna og barnavernd, m.a. verið meðlimur teymis varðandi börn í
mikilli áhættu. Yfirskrift erindis Marieke Vogel er Signs of Safety – a tool for Social Workers.
Dr. Steinunn Hrafnsdóttir félagsráðgjafi, prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands
rannsóknarsvið hennar beinist að stjórnun, vinnuumhverfi félagsráðgjafa, félagasamtökum,
samfélagslegri nýsköpun og sjálfboðaliðum. Dr. Ásta Snorradóttir félagsfræðingur, lektor við
Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands rannsóknarsvið hennar beinist að endurhæfingu og
vinnuumhverfi. Yfirskrift erindis þeirra er Vinnustreita og kulnun meðal félagsráðgjafa á Íslandi.

Undirbúningsnefnd Félagsráðgjafaþings 2020:
Steinunn Bergmann, formaður FÍ
Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, prófessor
Sigurlaug Traustadóttir, félagsráðgjafi
Ingibjörg Þórðardóttir, félagsráðgjafi
Dr. Guðbjörg Ottósdóttir, lektor
Anna Guðrún Halldórsdóttir, félagsráðgjafi
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Lota 1 kl. 13:00-14:00
Samvinna eftir skilnað, SES – enginn skilin eftir
Stofa D
Umsjón málstofu: Sigrún Júlíusdóttir og Gyða Hjartardóttir
Kynntur verður danskur gagnreyndur rafrænn vettvangur þjónustulíkansins, Samarbejde eftir skilsmisse, SES. Sagt
er frá innihaldi og innleiðingu þess á Íslandi í tveimur reynslusveitafélögum 2020. Líkanið hefur verið í þróun í
Danmörku frá 2014, og þjónustan nú veitt þar á landsvísu. Athygli er beint að gildi forvarna með breyttri skipan
skilnaðarmála m.a. með nauðsynlegum lagabreytinum fyrir innleiðingu líkansins í félagsþjónustu sveitafélaga á
Íslandi.
Umræðunni er beint að hugmyndafræði og þekkingu félagsráðgjafa: (1) í hverju liggur umrædd hugmyndafræði og
(2) hvernig er vænlegast að innleiða nýja skipan skilnaðarmála, SES, með fræðslu, ráðgjöf og stuðningi sem tryggir
viðeigandi og lögbundna þjónustu með forvarnartilgangi fyrir börn.

Contaminated by violence (málstofan fer fram á ensku)
Stofa E
Umsjón málstofu: Edda Ólafsdóttir
Í málstofunni verður umfjöllunarefni lykilfyrirlesarans Per Isdal, sálfræðings dýpkað og þátttakendum gefin kostur á
að eiga samtal við hann um efni fyrirlesturs hans.

Meðferð fólks með heilaskaða vegna sjúkdóms eða slyss
Stofa F
Umsjón málstofu: Sveindís Jóhannsdóttir
Fjallað verður um nýtt meðferðarúrræði sem heilaskaðateymi Reykjalundar þróaði 2015-2016. Um er að ræða
hópmeðferðarúrræði fyrir fólk með skerta vitræna færni eftir heilaskaða sem beindist að rútínu, skipulagi, athygli og
samskiptafærni. Rakel María Oddsdóttir, félagsráðgjafi.

Umönnunarábyrgð aðstandenda: Hlutverk án handrits
Stofa G
Umsjón málstofu: Sigurveig H. Sigurðardóttir
Umfjöllunarefnið er aðstandendur með umönnunarábyrgð. Fjallað er um niðurstöður Eurostat og þær aðferðir sem
aðstandendur nota til að láta samspil umönnunar og launavinnu ganga upp, um umönnun eldra fólks sem veitt er af
aðstandendum, um börn með umönnunarábyrgð og í lokin segir einstætt foreldri frá sinni persónulegri reynslu af því
að annast barn með fjölþættar heilsuáskoranir.
13:00-13:15
13:15-13:30

Samanburður við önnur Evrópulönd. Dr. Kolbeinn H. Stefánsson.
Þjóðin eldist: Áskoranir næstu áratuga. Dr. Sigurveig H. Sigurðardóttir.
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13:30-13:45
13:45-14:00

Börn sem annast um fullorðna. Ómæld umönnun. Dr. Guðbjörg Ottósdóttir.
Lífið í hvirfilbyl. Sigríður Kr. Hrafnkelsdóttir lýðheilsufræðingur MPH.

Starfsendurhæfing – Ung19 og Hver
Stofa H
Umsjón málstofu: Arndís Tómasdóttir
13:00-13:30

Ung19 – starfsendurhæfing í stað óvirkni. Frá upphafi árs 2019 hefur Virk starfsendurhæfingarsjóður
boðið ungu fólki með litla menntun, stopula vinnureynslu og félagslega erfiðleika upp á
starfsendurhæfingu. Verkefnið er liður í samstarfsverkefni ýmissa velferðarstofnana samfélagsins
sem hefur það markmið að auka lífsgæði ungs fólks með skerta starfsgetu og hækka virkni þeirra. Á
málstofunni munu þrír sérfræðingar hjá Virk segja frá verkefninu og afdrifum þeirra sem tekið hafa
þátt. Elín Gestsdóttir, félagsráðgjafi MA, Gunnhildur Kristjánsdóttir, iðjuþjálfi og Anna Lóa Ólafsdóttir
iðjuþjálfi.

13:30-14:00

Endurhæfingarhúsið Hver. Endurhæfingarhúsið Hver var stofnað sem tilraunaverkefni árið 2008 á
vegum Akraneskaupstaður og samstarfsaðila. Starfsemi Hvers er þríþætt: afhvarf, endurhæfingarleið
og markviss atvinnuleit. Farið verður yfir markmið með þjónustunni og einstakt samstarf ríkisins
(VMST og HVE) og sveitarfélagsins Akraneskaupstaðar varðandi rekstur og starfsemi þjónustunnar.
Sveinborg Kristjánsdóttir, félagsráðgjafi, Hrefna Ákadóttir, félagsráðgjafi og Thelma Hrund
Sigurbjörnsdóttir, iðjuþjálfi.

Stuðningur við nemendur með námsörðugleika innan grunnskóla
Stofa I
Umsjón málstofu: Sigrún Harðardóttir
13:00-13:20

Niðurstöður úr spurningalistakönnun sem lögð var fyrir kennara og aðra fagmenntaða starfsmenn í
47 grunnskólum á Íslandi sem hafði það að markmiði að fá fram reynslu þeirra af því að veita
nemendum með námsörðugleika stuðning. Dr. Sigrún Harðardóttir og Ingibjörg Karlsdóttir,
félagsráðgjafi MA.

13:20-13:40

Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn á upplifun nemenda með námsörðugleika af stuðningi innan
grunnskóla. Hervör Alma Árnadóttir, félagsráðgjafi MSW.

13:40-14:00

Árangursmat PEERS námskeiða í félagsfærni. Snædís Gerður Hlynsdóttir, félagsráðgjafarnemi og
Guðrún Helga Andrésdóttir, félagsráðgjafarnemi.

Grundvallarhugtök í siðareglum Fí
Stofa K
Umsjón umræðustofu: Siðanefnd FÍ
Umræða um grundvallarhugtök í siðareglum FÍ. Hvað þýða þau í reynd og hvernig fjalla félagsráðgjafar um þau?
,,Hvað er félagslegt réttlæti?" Hvað leggja félagsráðgjafar að mörkum? ,,Mikilvægi margbreytileikans fyrir
samfélagið". Hvernig hlúum við að margbreytileikanum? Guðrún Sederholm, félagsráðgjafi MSW, Helga Þórðardóttir,
félagsráðgjafi, MA og Kolbrún Borg Guðjónsdóttir, félagsráðgjafi MA.
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Lota 2 kl. 14:10-15:10
Hvað ertu að sýsla: sáttameðferð og málefni barna hjá sýslumannsembættinu á
Höfuðborgarsvæðinu
Stofa D
Umsjón málstofu: Gyða Hjartardóttir
Í málstofunni verður fjallað um málefni barna hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og hvernig hugmyndafræði
og hlutverk félagsráðgjafa nýtist þar.
14:10-14:30

Verkefni og aðferðafræði sérfræðinga og sáttamanna. Þórdís Rúnarsdóttir, félagsráðgjafi.

14:30-14:50

Sáttameðferð í fjölskyldumálum; framkvæmd og reynsla fagaðila af því að veita sáttameðferð á
Íslandi. MA verkefni. Heiðdís Hafþórsdóttir, félagsráðgjafarnemi og Gyða Hjartardóttir, félagsráðgjafi
MA.

14:50-15:10

Viðtöl við börn sem hluti af aðferðafræði sérfræðinga í málefnum barna og sáttamanna. Ragnheiður
Lára Guðrúnardóttir, félagsráðgjafi MA.

Ofbeldi og afleiðingar þess í ýmsum myndum: Andlegt ofbeldi í vinasamböndum,
gagnvart börnum og kvenmorð
Stofa E
Umsjón málstofu: Freydís J. Freysteinsdóttir
14:10-14:30

Andlegt ofbeldi, neikvæði og samskiptavandi í vinasamböndum. Guðrún Halla Jóhannsdóttir,
félagsráðgjafi MA.

14:30-14:50

Upplifanir fólks af andlegu ofbeldi af hálfu foreldra í barnæsku. Svava Berglind Grétarsdóttir,
félagsráðgjafi MA.

14:50-15:10

Kvenmorð (e. femicide) sem framin hafa verið hér á landi yfir þriggja áratuga skeið. Dr. Freydís Jóna
Freysteinsdóttir.

Félagsráðgjöf margbreytileikans; gagnrýnin nálgun – rannsókn meðal
fylgdarlausra barna
Stofa F
Umsjón umræðustofu: Guðbjörg Ottósdóttir
14:10-14:55

Gagnrýnin nálgun (e. critical perspectives) er hefð innan félagsráðgjafar sem byggir róttækum
nálgunum sem rekja upphaf sitt til áranna í kringum 1970. Málstofan fjallar um félagsráðgjöf með
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jaðarhópum og hvernig gagnrýnni nálgun er beitt en ekki síður hvernig henni gæti verið beitt í víðara
samhengi innan félagsráðgjafar almennt. Dr. Guðbjörg Ottósdóttir, Anna Sigrún Ingimarsdóttir,
félagsráðgjafi MA og Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, félagsráðgjafi MA.
14:55-15:10

Ég var að reyna að hugsa ekki um fjölskylduna mína, ekki hugsa um svarið, bara skólann og
ræktina. Reynsla fylgdarlausra barna af móttöku og þjónustuúrræðum. Erindið fjallar um niðurstöður
eigindlegrar rannsóknar á reynslu og upplifun fylgdarlausra barna sem sækja um alþjóðlega vernd á
Íslandi. Eva Björg Bragadóttir, félagsráðgjafi MA.

Lyklar vellíðunar – matsaðferðir og sveigjanleg þjónusta
Stofa G
Umsjón málstofu: Halldór S. Guðmundsson
Málstofan fjallar um nýjar aðferðir og áherslur í þjónustu við eldra fólk. Fjallað verður um lykla og notagildi þeirra í
starfi og stefnu; mat og matstæki í þjónustunni og nýjar rannsóknir m.a. um Aseba matstækin fyrir 60 ára og eldri; og
áfangamat og vísbendingar um árangur og framvindu á nýju úrræði - sveigjanleg dagþjálfun. Halldór S Guðmundsson,
félagsráðgjafi MA og Ingunn Eir Eyjólfsdóttir, félagsráðgjafi MA.

Máttur tengslanna
Stofa H
Umsjón umræðustofu: Rut Sigurðardóttir
14:10-14:55

Sýnd verður dönsk heimildarmynd, Dans med mig (29 mínútur að lengd). Áhorfendur fá að fylgjast
með vinnu sálfræðings á barnaheimili í Afríku. Hann hittir fyrir 4 ára gamla stúlku sem er búsett á
barnaheimlinu. Við fylgjumst með kynnum þeirra yfir 4 vikna tímabil, sjáum hvernig starfsmaðurinn
vinnur að því að mynda tengsl og öðlast traust stúlkunnar. Að sýningu lokinni, mun móðir tveggja
ættleiddra barna segja stuttlega frá sinni upplifun að tengslamyndum við börnin sín sem bæði voru
búsett á barnaheimili fyrir ættleiðingu. Rut Sigurðardóttir, félagsráðgjafi.

14:55-15:10

Mikilvægi geðtengsla og styrkleikar barna sem barnavernd hefur haft aðkomu að - eigindleg
rannsókn. Ellen Svava Guðlaugsdóttir, félagsráðgjafi MA.

Að mæta fólki þar sem það er
Stofa I
Umsjón málstofu: Guðrún Þorgerður Ágústsdóttir
14:10-14:40

Heimilislaust fólk með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Fjallað verður um verkefnið Húsnæði fyrst,
Vettvangs og ráðgjafateymi VoR hjá Reykjavíkurborg og Hringbraut 79 sem er nýr tvígreiningarkjarni
fyrir konur. Kristín Þórðardóttir, félagsráðgjafi MA og Soffía Hjördís Ólafsdóttir, félagsráðgjafi MA.

14:40-15:10

Félagsvinir eftir afplánun. Ásamt kynningu á verkefninu Félagsvinir eftir afplánun þá kemur
einstaklingur sem hefur afplánað í fangelsi og segir frá reynslu sinni af því að losna úr fangelsi og
helstu áskoranir sem hann þurfti að takast á við. Sigríður Ella Jónsdóttir og Elísabet Kristjánsdóttir,
félagsráðgjafi.
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Félagsleg vinnuvernd. Er fagfólk skilið eftir?
Stofa K
Umsjón umræðustofu: Sveindís Jóhannsdóttir
Fjallað verður um handleiðslu sem forvörn gegn streitu og kulnun í starfi ásamt því að fjalla um gæði
handleiðslukerfa og annan mikilvægan stuðning í starfi. Umræðuspurningar:
1) Hvernig handleiðslukerfi er á þínu vinnustað ?
2) Hvernig er öðrum stuðningi á vinnustað háttað ?
3) Mat á streitu og kulnun - Starfskulnunarlisti Maslach skoðaður.

Lota 3 kl. 15:30-16:30
Hvað ertu að sýsla? Sáttameðferð og málefni barna hjá sýslumannsembættum:
Landsbyggðin, ólíkar fjölskyldugerðir og sáttamiðlun í alþjóðlegu ljósi.
Stofa D
Umsjón málstofu: Þorleifur Kr. Níelsson
Í málstofunni verður fjallað um málefni barna hjá sýslumannsembættunum út frá landsbygðinni, ólíkum
fjölskyldugerðum þeirra barna sem um ræðir og sáttamiðlun í alþjóðlegu samhengi.
15:30-15:50

Ha! Ertu sérfræðingur að norðan? Hindranir, tækifæri og þróun sérfræðiþjónustu hjá sýslumönnum á
landsbyggðinni. Þorleifur Kr. Níelsson, félagsráðgjafi MA.

15:50-16:10

Börnin hjá sýslumanni. Eru málin ólík eftir fjölskyldugerðum? Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi
MA.

16:10-16:30

Sáttamiðlun í alþjóðlegu ljósi. Svavar Pálsson, sýslumaður á Norðurlandi eystra.

Geðheilsuteymi Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðis
Stofa E
Umsjón málstofu: Hafdís Gerður Gísladóttir
15:30-16:00

Geðheilsuteymi Heilsugæslunnar. Kynning á geðheilsuteymum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis
(HH). Geðheilsuteymi HH eru þverfagleg meðferðarteymi fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem
greindir eru með geðsjúkdóma. Í fyrirlestrinum verður þjónustan, hlutverk og verklag teymanna
kynnt. Íris Dögg Harðardóttir, félagsráðgjafi.

16:00-16:30

Samstarf heilsugæslu og félagsþjónustu. Fjallað verður um samstarf félagsþjónustunnar við
geðheilsuteymin tvö. Rætt verður um hlutverk félagsráðgjafa Reykjavíkurborgar innan teymanna,
vinnulag, hlutverk innan teymisins og innan þjónustumiðstöðvar ásamt því hvernig þessi brú milli
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stofnana virkar. Hafdís Gerður Gísladóttir, félagsráðgjafi, Hjördís Árnadóttir, félagsráðgjafi
MSW, Þóra Magnea Helgadóttir, félagsráðgjafi og Elfa María Geirsdóttir, félagsráðgjafi.

Áskoranir margbreytileikans
Stofa F
Umsjón umræðustofu: Fagdeild fjölmenningarfélagsráðgjafa
Hvernig má skapa aukin tækifæri til samfélagslegrar þátttöku fyrir fólk af erlendum uppruna? Eftirfarandi
spurningum verður varpað fram til umræðu: Hvers vegna er samfélagsleg þátttaka mikilvæg? Er félagsleg þátttaka
grundvöllur þess að tilheyra samfélaginu? Hverjar eru grunnstoðir samfélagslegrar þátttöku? Geta félagsráðgjafar
komið að með markvissari hætti inn í samfélagsleg málefni og unnið með viðkvæmum hópum að aukinni
samfélagslegri þátttöku? Edda Ólafsdóttir, félagsráðgjafi, Helena N. Wolimbwa, félagsráðgjafi, Hilma Hólmfríður
Sigurðardóttir, félagsráðgjafi og Jóhanna Vilborg Ingvarsdóttir, félagsráðgjafi.

Öldrunarþjónusta úti á landi
Stofa G
Umsjón málstofu: Sirrý Sif Sigurlaugardóttir
Fjallað verður um öldrunarþjónustu sveitarfélaga á landsbyggðinni út frá spurningunni: Hver er að gera hvað hvar?
15:30-15:45

Sirrý Sif Sigurlaugardóttir, félagsráðgjafi MA hjá Sveitarfélaginu Skagafirði.

15:45-16:00

Fanney Hreinsdóttir, ráðgjafi hjá Norðurþingi.

16:00-16:15

Laufey Jónsdóttir, þroskaþjálfi og verkefnastjóri heimaþjónustu hjá Akraneskaupstað.

16:15-16:30

Guðrún Lilja Magnúsdóttir, verkefnastjóri búsetuþjónustu hjá Fjarðabyggð.

Snemmtækur stuðningur
Stofa H
Umsjón málstofu: Anna Guðrún Halldórsdóttir
15:30-16:00

AUSTURLANDSLÍKAN - snemmtæk íhlutun og forvarnir. Farið verður yfir forsögu og hugmyndafræði,
helstu áhersluatriði líkansins og árangur hjá Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs og í upprunalandinu
Danmörku. Júlía Sæmundsdóttir, félagsráðgjafi MA.

16:00-16:30

Þorpið, samstarfsverkefni lögreglu og Hafnarfjarðarbæjar. Fjallað verður um tilraunaverkefni sem
ætlað er að draga úr/koma í veg fyrir vímuefnaneyslu barna og ungmenna með samstarfi aðila sem
byggir á hugmyndum um snemmtæka íhlutun, t.d. með því að koma í veg fyrir að börn búi við
ofbeldi, vanrækslu eða aðrar aðstæður sem gera þau útsettari fyrir áhættuhegðun. Hulda Björk
Finnsdóttir, félagsráðgjafi og Birgir Örn Guðjónsson, lögreglumaður.
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Börn foreldra með alvarlega sjúkdóma
Stofa I
Umsjón málstofu: Gunnlaug Thorlacius
15:30-16:15

Börn foreldra með alvarlega geðsjúkdóma. Fjallað er um börn foreldra með alvarlega geðsjúkdóma.
Greint er frá stöðu þekkingar og þjónustu á erlendum vettvangi, fjallað um niðurstöður nýlegrar MA
rannsóknar hérlendis á reynslu fullorðinna einstaklinga sem hafa alist upp með foreldri með alvarlega
geðsjúkdóma og verið í hlutverki umönnunaraðila og sagt frá persónulegri reynslu af því að alast upp
hjá foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm. Að lokum er fjallað um tvö þjónustuúrræði sem ætlað er að
mæta þörfum þessa hóps barna, þ.e. Solihull nálgunin, tengslaeflandi nálgun fyrir foreldra og fagfólk
og þjónustuúrræðið Bergið. Dr. Guðbjörg Ottósdóttir, Þórunn Edda Sigurjónsdóttir,
félagsráðgjafarnemi, Sigríður Gísladóttir, stjórnarmaður í Geðhjálp og Gunnlaug Thorlacius,
félagsráðgjafi MA.

16:15-16:30

Börn sem aðstandendur og aðrir aðstandendur. Í júní 2019 voru samþykkt lög á alþingi um rétt
barna sem eru aðstandendur veikra foreldra. Í kjölfarið var innleitt verklag innan Landspítala til að
tryggja að öll börn sem eru aðstandendur veikra foreldra/systkina fengju stuðning og eftirfylgd við
hæfi. Verklagið tryggir einnig öðrum aðstandendum stuðning og ráðgjöf eftir þörfum. Fjallað verður
um verkefnið, aðdraganda þess, áskoranir og framvindu á Landspítala. Anna Rós Jóhannesdóttir,
félagsráðgjafi MSW.

Hlutverk mælinga í lágþröskulda úrræði – Tinna grandskoðuð
Stofa K
Umsjón umræðustofu: Halldór S. Guðmundsson
TINNA er verkefni í Breiðholti sem snýst um að valdefla einstæða foreldra á aldrinum 18-30 ára sem hafa notið
fjárhagsaðstoðar í sex mánuði eða lengur. Í TINNU er notast við þrenn formleg mælitæki, ASEBA, EMS og ESTER auk
annarra óformlegra mælinga.
15:30-15:50

Notkun mælitækja í daglegu starfi TINNU. Þuríður Sigurðardóttir, félagsráðgjafi.

15:50-16:10

Helstu niðurstöður úttektar TINNU – hlutverk mælinga. Chien Tai Shill, félagsráðgjafi.

16:10-16:30

Nýtingarmöguleikar mælinga í úrræði eins og TINNU – umræður. Halldór S. Guðmundsson.
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FÉLAGSRÁÐGJAFAÞING
21. febrúar 2020
Innritun og morgunkaffi

8:30-9:00

Steinunn Bergmann, formaður FÍ

Ávarp
9:00-9:10

Guðrún Þorgerður Ágústsdóttir, formaður
Vísindasjóðs FÍ
Per Isdal, sálfræðingur,
„Contaminated by violence“

úthlutun úr Vísindasjóði

9:10-10:00
10:00-10:20

KAFFIHLÉ

10:20-11:10

Dr. Steinunn Hrafnsdóttir og Dr. Ásta Snorradóttir
Streita og kulnun meðal félagsráðgjafa

11:10-12:00

Marieke Vogel, félagsráðgjafi og „Signs of Safety“ leiðbeinandi
„Signs of Safety a tool for Social Workers“

12:00-13:00

HÁDEGISVERÐARHLÉ

Lota 1
13:00-14:00
Lota 2
14:10-15:10

Stofa D

Stofa E

Stofa F

Stofa G

Stofa H

Stofa I

Stofa K

Samvinna eftir
skilnað –
enginn skilin
eftir

Contaminated
by violence

Meðferð fólks
með
heilaskaða

Umönnunarábyrgð
aðstandenda

Starfsendurhæfing
Ung19-Hver

Stuðningur við
nemendur
með
námsvanda

Siðareglur FÍ

Stofa D

Stofa E

Stofa F

Stofa G

Stofa H

Stofa I

Stofa K

Margbreytileiki
Fylgdarlaus
börn

Lyklar
vellíðunar matsaðferðir
og sveigjanleg
þjónusta

Máttur
tengslanna

Að mæta fólki
þar sem það
er

Félagsleg
vinnuvernd. Er
fagfólk skilið
eftir?

Stofa H

Stofa I

Stofa K

Snemmtækur
stuðningur

Börn foreldra
með alvarlega
sjúkdóma

Hlutverk
mælinga í
lágþröskulda
úrræði TINNA

Hvað ertu að
sýsla:
höfuðborgarsvæði

Ofbeldi og
afleiðingar þess
í ýmsum
myndum

KAFFIHLÉ

15:10-15:30
Lota 3
15:30-16:30

16:30-18:00

Stofa D

Stofa E

Stofa F

Stofa G

Hvað ertu að
sýsla:
landsbyggð,
alþjóðlegt
sjónarhorn

Geðheilsuteymi
Heilsugæslu
Höfuðborgarsvæðis

Áskoranir
margbreytileikans

Öldrunarþjónusta á
landsbyggð

MÓTTAKA
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