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Dette nyhedsbrev handler om et EU
støttet projekt der vedrører børn og
unge der anbragt udenfor hjemmet.
Vi bevæger os i grænselandet
mellem den sociale og pædagogiske
indsats og den medicinske og
psykiatriske indsats.
On the border between Residential
Child Care and Mental Health
Treatment in Europe
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P

rojektet gennemføres af
mennesker der til daglig
beskæftiger sig med
forskning og undervisning på
området.
Vi kommer fra Finland, Spanien,
Tyskland, Scotland (UK), Litauen
og Danmark. Projektet startede i
november 2012.
Forskningsperspektiver
I projektets første år har vi kortlagt
området i de forskellige lande.De
deltagende lande repræsenterer
forskellige typer velfærdssamfund
Vi forventede at netop de
forskelligheder ville sætte sig
igennem i forhold til hvordan
området er organiseret,
samarbejdet foregår og
resultaterne viser sig.

På baggrund af nationale rapporter
om såvel den formelle organisering
som oplevelsen af samarbejdet i
dette grænseområde, har den
spanske partner udarbejdet en
samlet rapport. Derudover har vi
lavet et litteratur-review i forhold til
engelsksproget litteratur om emnet.
Med udgangspunkt i
undersøgelserne er vi blevet mere
bevidste om de udfordringer som
det tværprofessionelle arbejde på
området byder på.
Det næste skridt i projektet er at
der udarbejdes et koncept for
tværprofessionel efter- og
videreuddannelse for
medarbejderne indenfor de to
sektorer.
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Efteruddannelsesindsatsen bliver
dermed det vigtigste fokus for
projektet!

Om RESME

Kommunikation

Budget: 485 000 €

I foråret af 2013 er der udarbejdet
diverse materialer om projektet,
ligesom der er etableret en
website: www. resme.eu.
Rapporterne fra undersøgelserne
og materiale vedrørende efter- og
videreuddannelsen vil blive lagt ud
på denne side. Projektet er
desuden blevet præsenteret I
forskellige relevante arbejds- og
konferencesammenhænge.

Finansiering: Livslanglæringsprogrammet under den
Europæiske Kommision, ERASMUS
samarbejde mellem institutioner for
længerevarende videregående
uddannelse, samt finansiering fra de
deltagende institutioner

Forløb: 2012–2015

Koordinator: Turku University of Applied
Sciences
Partners:

Et pilotprojekt indleder arbejdet
med efter- og videreuddannelse

•
•

I slutningen af 2013 begynder
arbejdet med tilrettelæggelsen af
pilotprojekter I alle seks lande.

•

Efter- og
videreuddannelsesindsatsen
henvender sig til medarbejdere fra
begge sektorer der har med
anbragte børn og unge at gøre: på
opholdssteder, på
døgninstitutioner, i familiepleje og i
børne- og ungdomspsykiatrien.
Pilotprojekter gennemføres I 2014,
og erfaringerne herfra indgår I
revision af
uddannelsesprogrammerne,
således at de kan indgå I de
etablerede kompetencegivende
sammenhænge (AMU og
Diplomuddannelser).

•
•
•

University of Oviedo, Spain
University of Applied Sciences
Hamburg, Germany
Mykolas Romeris University,
Lithuania
VIA University College, Denmark
University of Edinburgh, UK
(Scotland)
Kibble Education and Care Centre,
UK (Scotland)

Projektets ambition
En bedre formel og uformel
kommunikation mellem
medarbejdere indenfor social og
sundhedssektoren skal bidrage til
en forbedring af de unges trivsel og
velbefindende.
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For mere information:
Website: www.resme.eu
Email:
Jan Jaap Rothuizen (national
partner)
JJR@VIAUC.DK
Hanna Sirén (coordinator)
hanna.siren@turkuamk.fi
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