ÖSTERBOTTENS ANDRA
LAPE-AKADEMI
3.10.2019
LAPE-akademin fortsätter. Du får verktyg som du kan använda i ditt
arbete för att stödja och leda välfärden för barn, unga och familjer. Temat för evenemanget är nytt ledarskap.
Syftet med LAPE-akademin är att främja en mer verkningsfull verksamhet, förståelse av helheter och ledning av nätverk.
Målgrupp: Ledning, utvecklare och beslutsfattare som jobbar med tjänster
för barn unga och familjer inom social-, hälsovårds- och bildningssektorn
samt tredje sektorn, kommunala LAPE-grupper och övriga intresserade.

Barnvänligt landskap och
barnvänliga kommuner?
Är du redo?

Kom med och lär dig mer om
Torsdag 3.10.2019
kl. 8:30-15.00
Arbis festsal
Kyrkoesplanaden 15, Vasa

•

systemisk ledning

•

barnbudgetering

•

det nya regeringsprogrammets
riktlinjer gällande barn- och
familjetjänster

•

om modellen för en barnvänlig
kommun

Under evenemanget fortsätter vi
arbetet med att ta fram en regional
välfärdsplan för barn och unga.

Anmäl dig senast 27.9
klicka här
På frågor svarar:
LAPE-förändringsagent
Riku Niemistö
riku.niemisto(at)vaasa.fi
040-5498328

VÄLKOMMEN!
Bekanta dig med förra LAPEakademitillfällets videobandning
och material: https://stm.fi/
lapeakatemia/valmennuksetmaakunnissa

Ett barnvänligt Österbotten genom nytt ledarskap!
8:30 Kaffeservering
9:00 Öppningsord

Matias Mäkynen, ordförande för Österbottens landskapsförbund

9:15 Introduktion till dagens tema: Systemisk ledning av tjänster
för barn och familjer
FöD Mirja Antila, LAPE-akademins nationella facilitator

9:45 Barnbudgetering som ett gemensamt instrument för
kunskapsledning

Senior Manager Virve Jokiranta Nordic Healthcare Group (NHG)

Kommentaranföranden: bildningsdirektör Åsa Snickars, Närpes
& socialdirektör Alice Backström, Korsholm

10:45 Gemensam diskussion kring tankar som väckts under
förmiddagen
LAPE-projektkoordinator / UKM Jaana Koski

11:10 Lunch
12:15 Synpunkter inom kommunernas LAPE-grupper om den
gemensamma välfärdsplanen för barn och unga
LAPE-sakkunnig Ann Backman & LAPE-förändringsagent Riku
Niemistö

Grupparbete: Vilka är de gemensamma målsättningarna och
åtgärderna i välfärdsplanen för barn och unga?
Kaffeservering under arbetet
13:45 Organisering och ledning av arbetet med en barnvänlig
kommun
Kommunsekreterare & koordinator för en barnvänlig
kommun Ulla Gahmberg, Kyrkslätt

Kommentaranföranden: kommundirektör Jenny Malmsten &
bildningsdirektör Agneta Martin, Malax

14:30 Utvecklingen av barn- och familjetjänster på nationell nivå
under regeringsperioden 2019-2023
LAPE-projektchef Katja Bergbacka, UKM

14:45 Slutord

Bildningsdirektör Christina Knookala, Vasa stad &
LAPE-kommunagent Sari Välimaa, Västkusten
FöD Mirja Antila arbetar som LAPE-akademins
nationella facilitator. Mirja har lång erfarenhet av
coachning och utbildning inom ledarskap och kvalitet. Före sin nuvarande uppgift jobbade hon som
LAPE-förändringsagent i Satakunta.
Virve Jokiranta är Senior Manager på Nordic Healthcare
Group Ab. Virve svarar för bl.a. samordningen av barnoch familjetjänster till en helhet och fungerar som ledare
för det nationella forskningsprojektet barnorienterad budgetering. Virve jobbade för NHG som projektchef för LAPE
-förändringsprogrammet i Södra Karelen 2016-2018.
FD Katja Bergbacka arbetar som LAPE-projektchef på
undervisnings- och kulturministeriet. Katja har tidigare
jobbat bl.a. som forskare, lärare, rektor och undervisningschef.
Ulla Gahmberg är kommunsekreterare i Kyrkslätt och
jobbar i kommunens koncernförvaltning. Hon har olika
säruppgifter, bl.a fungerar hon som koordinator för en
barnvänlig kommun (Lapsiystävällinen kunta) enligt
Unicefs modell.

