
 

Ditt jobb, den du är och hur du gör är av stor betydelse för hur det går för denna 
utsatta grupp ungdomar. Personalens kunskap och förhållningssätt kan vara 
avgörande för en ungdoms framtid och utveckling oavsett möjligheten att få 
stanna i Sverige.  

Nu är det många barn och unga som sitter med avslagsbeslut eller har väntat 
mycket länge på beslut om uppehållstillstånd. Åldersuppgraderingar och verkstäl-
lande av utvisningar ökar pressen på de ensamkommande deras skolkamrater och 
på personalen som möter dem. 

Hur ser vi på utmaningarna? År utmaningarna det bränsle som kan lyfta verksam-
heten till nästa nivå  eller er de bara en del av en plågsam process som inte har nå-
gon mening. 

För att stärka dig som yrkesperson erbjuder vi en utbildningsdag med inspiration 
till nytändning, nytänk och professionalism. Du får goda exempel, verktyg som 
kan användas direkt i verksamheten och du får fördjupad kunskap. 

Många verksamheter och kommuner ska enligt styrdokument och planer arbeta 
med ett salutogent förhållningssätt, med fokus på det friska och det möjliga.  
Gör vi det? Hur gör vi det? Kan det utvecklas?  Kom och få inspiration och nya 
verktyg. 

Föreläsare Anders Fabricius har en lång erfarenhet av att arbeta praktisk med  
nyanlända barn och ungdomar och hur man kan möta de många utmaningarna i 
verksamheten på ett konstruktivt, utvecklande och professionellt sätt. 

Utbildningsdagen riktar sig till alla som möter ensamkommande och nyanlända barn 

och unga i jobbet.  

”En inspirerande inblick i hur man kan tänka helhet i det salutogena arbetet.”  

”Jag tar med mig vikten av att stå fast och visa medmänsklighet, utan själv bryta 
ihop.” 
         Citat från tidigare deltagare 

Längst bak i programmet ser du hur man anmäler sig 

 

Salutogent förhållningssätt - 
Att se utmaningarna på ett annat sätt 

 – en dag om att arbeta med ensamkommande  
och andra flyktingbarn. 

Inspiration, verktyg och kunskap. 

Välkommen till en spännande och lärorik dag med fokus på 
barn och unga med flyktingbakgrund. 

20 februari, Malmö 

Föreläsare: 

Anders Fabricius, föreläsare och konsult 



08:30  Kaffe och registrering 

09:00  Vad är salutogent förhållningssätt och varför kan det vara bra? 

 En genomgång av ursprung, historia och hur man kan förstå begreppen salutogent, 
salutogent förhållningssätt och KASAM.  

10:30  Kaffe och te  

10:55  Hur kan ett salutogent arbetssätt se ut i den praktiska vardagen? 

 Hur  översätter man KASAM - känsla av sammanhang och de tre grundbegreppen 
- begripligt, hanterbart och meningsfullt - till vardagshandlingar i arbetet med  
nyanlända barn och ungdomar?  

12:00  Lunch 

13:15  Att arbeta salutogent i det professionella mötet med nyanlända barn och  
unga. 

 Hur kan man tänka, planera och göra när man ska ha enskilda möten eller grupp-
verksamhet och man vill att det ska återspegla ett salutogent förhållningssätt? 

14:30  Kaffe och te 

15:00 Exempel på olika pedagogiska material och metodmanualer med salutogent 
tankesätt. 

 Anders har arbetat i många år båda med enskilda och gruppmetodiskt. Tillsammans 
med kolleger i Strömsunds kommun har han varit med och utveckla en mängt olika 
material för att möta de behov som finns hos nyanlända barn och unga. 

 Metoder där nyckelorden är: dialog, delaktighet, reflektion, relationskapande  
och repetition. 

16:00  Dagen avslutas 
 
 Hela dagen har ett interaktivt upplägg där vi växlar mellan föreläsning,        

reflektion, dialog och övningar. Tanken är att ord och handling sammantaget    
ska ge en inspirerande helhet, där det samlade upplägget av dagen i sig är ett  
exempel på hur man kan arbeta. En utbildningsdag som inte bara är från   
huvud till huvud. 

  Program tisdag 20 februari 

Anders Fabricius, Fabricius Resurs AB, konsult, föreläsare och 

kursledare med fokus på utvecklingsprocesser för profession-

ella. Anders har arbetat med utsatta och traumatiserade männi-

skor under de 12 åren han arbetade som flyktingsamordnare och 

processledare i Strömsunds kommun. Han har varit  med att de-

signa, genomföra och leda mera än 10 olika utvecklingsprojekt 

med båda regional och nationell bäring riktad mot nyanlända, 

flera med fokus på metodutveckling och pedagogisk arbete rik-

tat mot nyanlända barn. Bl.a. ledde Anders den första kommu-

nala studien i Sverige om situationen för ensamkommande barn 

med avslag, vilket resulterade i rapporten ”Mellan avslag och 

utvisning”. 

”Tar med mera motivation gällande jobbet. Ska försöka tänka utanför boxen, tänka 

mer på ungdomens situation.”        

        Citat från tidigare deltagare 



Arrangör:    Fabricius Resurs AB 

    Utbildning & Förlag 

Frågor: info@fabriciusresurs.se  www.fabriciusresurs.se 

Anders Fabricius, anders@fabriciusresurs.se, 0730 78 68 22 

Plats: Malmö, adress och info mejlas ut efter anmälning 

Tid: Tisdagen den 20 februari 2018, kl. 08:30 - 16:00 

Anmäl dig genom att klicka här 

Anmälan av grupper kan göras till: 

info@fabriciusresurs.se 

Skriv deltagarnas namn, titel, organisation och fakturaadress + ev. fakture-

ringsuppgifter och ev. specialkost. 

Pris: 1 dag inklusive fika 950 kr + moms (Lunch ingår ej) 

Vi erbjuder 30% rabatt till studenter! Ange kampanjkoden: Student 

Arbetar du för en frivilligorganisation?  
Skriv i så fall gärna till oss, så kan vi ta en diskussion om priset. Skriv till: 
info@fabriciusresurs.se  

 

Anmälan är bindande. Anmäl dig senast 1 februari!           
I mån av plats tar vi emot senare anmälningar. 
 
Utbildningsavgiften faktureras. 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra enskilda programpunkter. 

 

Salutogent förhållningssätt - 
 En spännande och lärorik dag med fokus på flyktingbarn och unga. 

Inspiration, verktyg och kunskap. 

Om Fabricius Resurs 

Utbildning & förlag 

Fabricius Resurs erbjuder utbildningar och ger ut böcker inom fyra fokusområden. 

Våra fyra fokusområden 

 Ledarskap & förändring 

 Integration & socialt arbete 

 Pedagogiskt arbete 

 Personlig utveckling & medi-
tation 

 

Kontakta oss gärna för mer information på 

info@fabriciusresurs.se eller på telefon 0730-

78 68 22.  

Det går även att läsa mer om hela vårt program 

och annat som händer i företaget på vår hem-

sida www.fabriciusresurs.se eller gilla oss på 

Facebook www.facebook.se/fabriciusresurs 
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