Invitasjon til fagdag om forebygging av vold gjennom de
kommunale helsetjenestene
Helsestasjonen skal gjennom helsestasjonsprogrammet bidra til å avverge og avdekke vold,
overgrep og omsorgssvikt. Alle gravide skal bli spurt om både nåværende og tidligere
voldserfaringer, men det kan også være aktuelt for andre som er i kontakt med det
kommunale hjelpeapparatet. Mange opplever at det er vanskelig å spørre om vold, og
Ulstein kommune i samarbeid med KUN og RVTS Midt ønsker derfor velkommen til en
fagdag hvor vi tar opp temaet. Vi inviterer til diskusjon, refleksjon og praktiske øvelser i:
Kantina på Reiten, Reiten 20 i Ulstein 10.september kl 9.00- 15.00
Programmet passer for alle i kommunens helsetjeneste og målet er at deltakerne skal bli
trygge på å gjennomføre et viktig voldsforebyggende arbeid.

Program
9.00

9.15
9.50
10.00
11.15
12.00
14.00
14.30
15:00

Velkommen introduksjon og program for dagen
Presentasjon av deltakerne m /forventninger for
dagen
Innledning om kommunens forpliktelser og om
voldens virkning på unges muligheter i livet
Pause
Eksempler på hvordan spørre om vold, diskusjon
og refleksjon
Lunsj
Praktiske øvelser på å spørre om vold
Hva trenger vi videre?
Oppsummering.
Slutt

v/Kristin Meli, leiande helsesøster
i Ulstein Kommune, Karin Hovde,
rådgiver i KUN
v/Karin Hovde, seniorrådgiver i
KUN
Kristin Dahl, Rådgiver, klinisk
barnevernspedagog RVTS
Kristin Dahl, RVTS
Diskusjon i grupper
v/Karin Hovde og Kristin Meli

Påmelding innen 25.august til post@kun.no
Kurset er gratis, det serveres en enkel lunsj og det er inntil 40 plasser tilgjengelig. Har du
behov for mer informasjon kontakt: Karin Hovde Seniorrådgiver KUN tlf 91193041,
eller Kristin Meli, leiande helsesøster, Ulstein kommune tlf 70 01 78 84
KUN er en stiftelse som jobber med likestilling, inkludering og mangfold. Vi har i mange år arbeidet
mot vold i nære relasjoner og har lang erfaring i å arrangere fagdager om tema. RVTS Midt er
regionens ressurssenter for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle
overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Velkommen!

