
Historik 

År     Kommun   Tema/föreläsare 

2019 Tidaholm "Konflikthantering: förstå, förebygga och kommunicera" med Petra Krantz 

Lindgren, beteendevetare.  SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team inom barnomsorgen i 

Tidaholms kommun. 

2018 Mariestad  "Att vara tillsammans". Utvecklingsarbete på familjecentral med Marte Meo. 

En inspirerande föreläsning om samspel mellan barn o förälder och mellan olika 

professionella och barn/förälder. Anna-Greta Ledin är leg.psykolog, specialist i klinisk 

psykologi och licensed Marte Meo superviser. 

"Att arbeta med mor och barn i riskzon, hur kan vi göra det"? Närhälsan Mödra-

Barnhälsovårdsteamet i Haga, en unik enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik 

och deras barn. Charlotte Karlsson-socionom och Elisabeth Danielsson-barnmorska. 

2017 Töreboda   "Barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Hur upptäcker vi det och 

vad händer när vi anmäler?" Barnahus Skaraborg/Socialtjänst. Föreläsning Incest/sexuella 

övergrepp, Lena Morin Lindström.         "Det lilla barnets hälsa-vårt gemensamma ansvar", 

Folktandvården. 

2016 Karlsborg   "Möten över kulturgränser: utmaningar och möjligheter", Religionsvetarna. 

2015 Götene      "God anknytning som barn ger goda kärleksrelationer som vuxen", 

Egil Linge, leg. psykolog och leg. psykoterapeut 

2014 Lidköping  "Barn som anhörig då föräldrar är sjuka", Jan Dahlgren, psykolog och lokal 

projektledare , samt info om Barnahus Skaraborg och nya riktlinjer för Västbus. 

2013 Hova        "Mötets magi", Kerstin Neander 

2012 Grästorp   "Små barns hjärnor kopplat till anknytning", Ingemar Kjellmer 

2011 Tidaholm   "Ditt kompetenta barn", Jesper Juul 

2010 Skövde       Om att vara invandrare i Sverige. "Familjekonsallationer i dagens samhälle", 

Benita Haals- Stiernstedt "Att vara mamma och fru under ett krig i nutid", Sebiha Crnic´ 

2009 Falköping  "Anknytning", Karin Lundén 

2008 Hjo              "Föräldraskap", Lars H Gustavsson 

2007 Skara          "Att komma till ett nytt land", Nigar Ibrahim, juridisk konsulent. 

2006 Mariestad   "Vad behöver papporna?", Jan Dalgren, psykolog och några pappor. 

2005 Tibro          Siv Hellqvist från FAS föreningen berättade om FAS barn. 

2004 Götene      "Familjecentralen", Vibeke Bing 

2003 Töreboda   "Positivt tänkande", Jim Turesson 

2002 Falköping   Nätverksträff för erfarenhetsutbyte 

2001 Lidköping   Nätverksträff för erfarenhetsutbyte 


