UNG OG SKEIV PÅBYGDA
Har du kontakt med unge gjennom din jobb eller frivillig engasjement?
Vil mer kunnskap om hvordan det er det å være ung og skeiv hjelpe deg i møte med ungdom?
Sett av Tirsdag 12. mars kl 9 – 15 og kom til Snåsa hotell
Mental Helse Ungdom, KUN og SANKS, vil i samarbeid med Bufdir og Saemien Sijte,
invitere til en lærerik dag med fokus på å reflektere rundt og øke kompetansen på LHBTQrelaterte tema og samisk kulturforståelse. Fagdagen er hovedsakelig rettet mot ansatte i
primærhelsetjenesten, alle som jobber med barn og unge eller som møter barn og unge
gjennom frivillig arbeid.
KUN vil presentere resultater fra forskningsprosjektet «The only gay in the village», som har
sett på kommuners helsetjenester og informasjon til skeive unge og unge voksne, hvor fem av
kommunene i prosjektet er i forvaltningsområdet for samisk språk.
Sexolog, sykepleier og prosjektleder av Amathea Ingunn Eriksen kommer for å fortelle om de
erfaringene hun har fra mange års arbeid med unge skeive og for å gi oss den kompetansen vi
trenger for å møte unge skeive på en god måte i vårt arbeid, især unge skeive som er samisk.
Det er ingen kursavgift, lunsj og kaffe er inkludert. Påmelding skjer via
påmeldingsskjemaet som du finner her: https://www.kun.no/only-gay-in-sapmi-fagdagsnasa.html

Program
09:00 Kaffeprat
09:15 Velkommen v/ Kommunen / MHU
09:30 LHBTQ eller skeiv, hva mener vi egentlig? v/Marius Oliver Rønning, Leder i
Minoritetsutvalget
10.00 Skeivt møte med kommunen? Funn fra forskningsprosjektet «The only gay in the
village»
v/KUN
10.35 Pause
10.45 Erfaringer med å være ung skeiv og samisk v/ Ole Henrik Bjørkmo
Lifjell, leder i SUPU
11.00 Hvordan sikre bedre tjenester til unge skeive?
Samtale med sexolog Ingunn Eriksen, Ole Henrik Bjørkmo leder i SUPU og KUN.
Spørsmål og svar fra salen.
11:30 Lunsj
12:15 Det må vi bare snakke om! v/ Sexolog Ingunn Eriksen
13.30 Kaffepause
13.45 Praktiske øvelser
Gjennomgang av egen arbeidshverdag: hvilke grep/endringer kan vi ta innenfor rammene av
det vi har tilgjengelig for å sikre bedre tjenester?
14.45 Oppsummering og avslutning. Slutt 15.00

