ÖSTERBOTTENS LAPE-AKADEMI
LAPE-akademin är en coachningsprocess som pågår under ett år för att
stödja ditt arbete med att leda välfärden för barn, unga och familjer.
LAPE-akademin ger råd och verktyg för att skapa en verksamhet som är
effektfull, för att förstå helheter och för att leda nätverk.
I LAPE-akademin leder du framtiden i social- och hälsovårdsväsendets
och bildningsväsendets gemensamma verksamhetsmiljö.

Målgrupp: Ledning, utvecklare och beslutsfattare inom barn- och
familjetjänster från social-, hälsovårds- och bildningssektorn samt tredje
sektorn, kommunala LAPE-grupper och övriga intresserade.

Akademiprocessen består av 4 olika tillfällen: 20.3 nationell start
(Helsingfors), 9.5 & 3.10 i Vasa och 27.11 gemensam för Egentliga
-Finland, Satakunta och Österbotten.
Österbottens första akademi:
Torsdag 9.5.2019
Kl. 9-15.00
Plats:
Alere auditorium Florence
Wolffskavägen 31
Vasa

Tema för det första tillfället är barn, ungas
och familjernas välmående i Österbotten. Hur
vi kan använda indikatorer för att leda
välfärdsarbete i kommuner? Vi får bl.a höra
nationella experter om centrala indikatorer,
nationella barnstrategin, kunskap om
fungerande arbetsmetoder och erferanheter
av hur man bygger upp en gemensam
botten för välfärdsplanen. Dagen leds av den
nationella LAPE-akademins fasilitator Mirja
Antila och LAPE-förändringsagent Riku
Niemistö.

Anmälningar till 9.5 tillfället: https://link.webropolsurveys.com/
S/109C33004E6B2254

Anmäl dig senast 3.5!
På frågor svarar:
LAPE-förändringsagent
Riku Niemistö
riku.niemisto(at)vaasa.fi
0405498328

VÄLKOMNA!

Kunskap som stöd för
arbetet för ett barnvänligt Österbotten!
Österbottens LAPE-akademi I

9.5.2019

8:45

Kaffeservering

9:00

Öppningsord Mikaela Björklund, landskapsstyrelsens 1:a vice ordf.,

9:15

Överblick av välmående hos barn, unga och familjer i
Österbotten. Vad säger indikatorerna? THL specialforskare

universitetslärare/ÅA, förbundsordförande FDUV

Maaret Vuorenmaa

10:00 Föräldrarnas tankar och av barn- och familjeservicen:
resultat från Österbottens LAPE-enkät Universitetslärare
Patrik Söderberg ÅA och klusteranalys kombinerat med
befolkningsdata, ledande konsult Petri Takala Gofore Oy
11:00 Kommunernas syn på element som stärker och
förhindrar barns och ungas välmående. LAPEgruppernas svar på förhandsuppgiften. LAPE-utvecklare
Ann Backman & LAPE -förändringsagent Riku Niemistö

11:15 Lunch
12:00 Hur kan kunskap stödja ledarskap? Hur kan kunskap styra
valen av effektfulla arbetsmetoder? Utvecklingsdirektör Petra
Kouvonen Tidig insats, Självständighetsjubileets barnstiftelse
(Itla)

12:45 Erfarenheter av välfärdsplanen som ett gemensamt
arbetsredskap. Hur kan man genom en gemensam
process bygga upp välfärdsplanen? LAPE

förändringsagenter Anne Saarela, Mona Taipale ja Elina Vesterinen
Kaffe under arbetets gång

13:45

Nationella barnstrategin 2040, visionen för ett barn- och
familjevänligt Finland. På basen av forskning delas barns
välmående delas in i följande delområden människorelationer,
lärande, delaktighet, trygghet och hälsa. Forskningsgruppens
ordförande professor (emeritus) Jouni Välijärvi

14:30 Tillsammans mot en god vardag för barn, unga och
familjen. Experterna kommenterar: LAPE-kommunagenter

Sari Välimaa (Västkusten) och Gitta Harti (Svenskfinland),
LAPE-projektkoordinator Jaana Koski
(Utbildningsstyrelsen) och LAPE-projektchef Hanne Kalmari (SHM)

15:00 Tillfället avslutas
Maaret Vuorenmaa jobbar som specialforskare vid Institutet för välfärd och hälsa
(THL). Hon jobbar med den kunskapsbaserade utvecklingen av barn- och
familjetjänster. Maaret Vuorenmaa ansvarar för undersökningen Barns hälsa,
välfärd och service (LTH) för barn under skolåldern.
Patrik Söderberg jobbar som universitetslärare och är ungdomsforskare på Åbo
Akademi. Han har ansvarat för insamlingen av data i Österbottens enkät som
riktade sig till barnfamiljer.
Petri Takala är ledande konsult på Gofore Oy. Gofore har använt artificiell
intelligens för att analysera de 1900 enkät-svaren ifrån Österbotten. Deras
analysredskap erbjuder nya sätt att kombinera stora datamassor för att få ut nya
infallsvinklar på att tolka resultaten.
Petra Kouvonen arbetar som utvecklingsdirektör vid Tidig insats. Tidig insats är
en öppen informationskälla som syftar till att sprida verkningsfulla metoder som
befrämjar barn och ungas psykiska och sociala välmående.
Jouni Välijärvi har fungerat som ordförande för den nationala barnstrategins
forskningsgrupp. Målet med den nationella barnstrategin är att föra en omfattande
samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik samt att arbeta för ett barnoch familjevänligt samhälle. Den nationell barnstrategin sträcker sig över flera
regeringsperioder.

