
 

  

Tilmelding: 

Skal ske til FOA Roskilde på mail 
Roskilde@foa.dk eller på tlf. 46 97 
19 92. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er mandag 
den 10. oktober 2016. 
 

Tid og sted: 

Torsdag den 13. oktober 2016 
kl. 18.45 – 21.00 på Scandic 
Hotel, Ringen 2, 4000 Roskilde 
 
 

 

 

Medlemsmøde på Scandic Hotel 

torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.45 – 21.00 

Modtagelse af flygtningebørn og -familier 

Beskrivelse 

Lige nu oplever stort set alle kommuner i Danmark 

en stor tilgang af nye flygtningefamilier og dermed 

nye børn og familier på skolerne, i 

daginstitutionerne, hos dagplejerne og i 

boligområderne. Der er mange ting at være 

opmærksom på, når disse familier skal i gang med 

et nyt liv i Danmark og børnene i gang med en helt 

ny hverdag. For de familier, hvor traumer og stress 

er en del af hverdagen, bliver udfordringen så 

meget større. 

På dette fyraftensmøde vil vi stille skarpt på den 
nyeste viden indenfor flygtningeområdet og få 
belyst følgende spørgsmål: 
 

•  Hvordan ser flygtningegruppen ud? 
•  Hvilke vilkår og rammer er der omkring 

deres liv i Danmark? 
•  Hvordan påvirker det børn og voksne at 

have været udsat for krig, vold og 
forfølgelse? 

•  Hvordan får vi øje på dem, som er særligt 
udsatte og har brug for en særlig indsats?  

•   Hvor er der mere hjælp at hente – både 
internt i kommunen og eksternt? 

 
Oplæg ved:  

•      Mette Blauenfeldt, leder af Center for 
Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp 
 
Med venlig hilsen på vegne af 
Sektorerne i FOA Roskilde 
Ea Højholt Kristensen 

18.45 Velkomst ved sektorformand Ea 
Højholt Kristensen. 

 
19.00  Flygtningesituationen i verden og 

i Danmark. 
Herunder om de nye flygtninge 
fra Syrien - hvad kommer de fra, 
hvilke vilkår og rammer er der 
omkring deres nye liv som 
flygtninge i Danmark? Hvad er de 
typiske udfordringer, de kommer 
med? 

 
19.50 Pause 
 
20.10 Reaktioner på vold, krig og flugt – 

traumer og PTSD  
 
  Hvilke udfordringer ser vi normalt, 

hvad skal man være opmærksom 
på, og med hvilke redskaber 
hjælper man bedst familierne? 

 
 Hvordan tager vi hensyn til 

flygtningenes særlige situation, 
herunder traumer? Hvad skal man 
være opmærksom på i mødet 
med børnene og deres familier? 

 
 Yderligere viden og 

henvisningsmuligheder. 
 
21.00  Afrunding og tak for i dag  
 

Program 


