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En utbildningsdag för dig inom barnhälsovård, familjecentral, folktandvård, 
mödrahälsovård och öppen förskola.

Skellefteå Lycksele Umeå
9 februari 14 februari 22 februari
Folkparken Ansia Nolia

Till Salutdagarna 2017 har vi bjudit in Pernilla Lif Holgerson, Magdalena Sjöberg och 
Elza Dunkels från Umeå universitet. Under dagarna kommer det att ges flera tillfällen 
för diskussioner på temat nutidens utmaningar.

Debatten kring fluor - hur kan vi bemöta oroliga föräldrar? 
Pernilla Lif Holgerson, universitetslektor och specialisttandläkare vid Inst. för odontologi
Fluor i tandkrämen är nödvändigt för att skydda mot karies, men oroliga föräldrar väljer bort det. 
Pernilla föreläser om de vaga grunderna till den oro som finns och hur vi kan bemöta den utifrån 
rådande kunskapsläge.

Normen om gott föräldraskap/Föräldrastöd online - hur når vi föräldrarna där de är? 
Magdalena Sjöberg, doktorand vid Sociologiska institutionen
Magdalena föreläser om hur den nya föräldrakulturen ställer höga krav på gott moderskap. Hur 
alla dessa krav på mödrar skapar stress och är omöjliga att leva upp till och hur kvinnor hanterar
normen. Vad händer med professionsrollen när föräldrar själva fungerar som experter till 
varandra? Å ena sidan investeras mycket pengar på traditionellt föräldrastöd i föräldragrupper 
ledda av professionen, å andra sidan verkar vissa grupper hellre söka stöd av varandra online i 
egenadministrerade Facebookgrupper. 

Små barn och nätet - forskningsläget och debatten 
Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap
Debatten om små barn och nätet drivs ofta av känslor. Nästan utan undantag handlar det om 
anekdotisk bevisföring eller försök att dra slutsatser från äldre medieforskning, när vi nu försöker 
få grepp om det faktum att små barn befinner sig på nätet. I denna föreläsning redogör Elza för 
forskningsläget och bemöter en del av de känslomässiga argumenten genom tre teman: barnsyn, 
moralism och historiskt kontext.

Välkommen! Salut-satsningen
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Inbjudan

Anmäl dig till den dag som passar dig bäst senast 2 veckor före vald dag via denna länk:
https://webappl.vll.se/Appl/AdmLedning/Folkhals.nsf/SurveyStart?OpenForm&ID=D02C8648897C6F81C1258087003378E1

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.



Fika serveras från klockan 8:30 

09:00-10:00 Välkommen

På gång inom Salut-satsningen

Eva Eurenius

Reflektioner och vad har hänt sen sist?

Teamdiskussioner 

10.10-11.10 Barns munhälsa - om barnen själva fick bestämma

Erika Berglund

Debatten kring fluor - hur kan vi bemöta oroliga föräldrar?

Pernilla Lif Holgerson (Lycksele & Umeå), Ulf Söderström (Skellefteå)

11.15-12.00 Normen om gott föräldraskap

Magdalena Sjöberg

12.00-13.00 Lunch 

13:00-13:40 Föräldrastöd online - hur når vi föräldrarna där de är? 

Magdalena Sjöberg 

13:45-14:30 Små barn och nätet - forskningsläget och debatten 

Elza Dunkels

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Små barn och nätet - fortsättning

15:45-16:00 Avrundning, utvärdering
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