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Månaden som gått...

Detta nyhetsbrev…
...produceras av Högberg &
Rydälv Konsult HB. Ett
företag som arbetar med
behandling, fortbildning och
handledning inom området för
konflikthanteirng och KBT.

Nyhetsbrevet består av tre
rubriker: Månaden som gått
samt Månaden som kommer
samt Tummen upp, som
uppmärksammar kollegors
arbete eller positiva
företeelser och projekt.

...bjöd på både nya bekantskaper och kära
återseenden.

TOMELILLA.var ett av de kära
återseendena. Kommunen i vilken jag
tidigare arbetat med problemtyngda
klasser, killgrupper, lärarhandledning,
och inte minst projektet ”Fixa språket skippa bråket”, vilket inkluderade
kommunens samtliga skolor. Jag har nu
inlett ett arbete med Lindesborgsskolan
som i månaden som gått fick sitt avstamp
genom ett föräldramöte där lärare såväl

som föräldrar gemensamt fick diskutera
kring gränssättning och ”vuxenskap”.
Ytterliggare fortbildning och
lärarhandledning är inplanerade under
våren.

HANDLEDNING av
personalen på Villamea har även
inletts under februari. Villamea är ett
behandlingshem i Malmö, ett HVBhem som under så hemlika former
som möjligt erbjuder kvalificerad och
individuellt anpassad behandling för
flickor med psykosociala problem.

FORSKAREN, läkaren och
terapeuten. Det sägs at alla goda ting är
tre. Nja, det finns ju även titlar och
metaforer som Den onde, den goda och
den fule, samt De tre små grisarna. Hur
som helst så är vi oerhört glada för att vi
nu äntligen funnit former för samverkan.

Forskaren Lena Widding Hedin, läkaren
Pelle Billing samt undertecknad, ger
under våren två seminarium ”Familjevåld
2.0” samt ”Könsmedvetet
handläggningsarbete”. Fördjupat
samarbete med fler projekt väntar
framöver.

hann vi under andra temadagen på Ystad kriminalitet, missbruk och
självdestruktivitet. Det är kring dessa
frågor som Newroz via Tänk Om, och
sina 90 medarbetare landet över,
arbetar.

PAPPA. En klient som jag arbetat
Resurscenter även rollspela kring
destruktiva roller.

med i nu över ett år, fick under
månaden som gått äntligen framgång i
sitt familjerättsliga ärende. Han får

MOD är ett av många ord som
VillaMea, som ingår i vårdkedjan
Baggium - Vård & Behandling
erbjuder även en integrerad skola där
varje elev kan studera på sin egen
nivå.

VAD TRIGGAR dig? Och
varför är det som är rätt inte alltid
lätt? Utöver gruppdiskussionerna så

kommer upp då jag ska beskriva Newroz
Zeynep Ötunc, grundare av föreningen
Tänk Om som jag under månaden som
gått fick den stora äran att under en lunch
tala med kring förtryck, våld och hur
man bäst kan arbeta för att nå så många
som möjligt i vår
gemensamma
strävan att göra
skillnad.Att lämna
sin familj på grund
av heders-relaterat
förtryck är mycket
svårt, och i många
fall leder det till

numera träffa sitt barn efter att med en
ängels tålamod ha brottats mot
myndigheter parallellt med att han
gjort en stor resa gällande sin egna
personliga utveckling. Numera går
båda parter tillsammans i mycket
konstruktiva samtal, vilket känns kul.
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Månaden som kommer...
5 mars. Leder jag dag 2 av

roterande skara kollegor från främst
Socialförvaltningen.

”Konflikthantering och
kamratskap” på Resurscentrum i
Ystad.

7 mars. Malmö Integral möte med
temat ”Språk, tillstånd och
vertikalitet” samt ”Utvecklingens
baksidor”.

8 mars håller jag en fortbildningsdag
personal på Stanstorpsskolan i
Staffanstorp ”Konflikthantering i
skolan - teori och praktik”.

10 mars, studiedag i
konflikthantering på
Lindesborgsskolan i Tomelilla.

30 mars, startar en öppen
samtalsgrupp för män i Hässleholm,
som jag leder tillsammans med en

I mars månad även handledning av
personal på Norra Sandby
Resursskola samt Villamea.

Tummen upp för...
...TENDENS i P1. Jag är uppväxt
med P1 och det går nog inte en enda
dag utan att jag lyssnar, antingen på
morgonsändningarna, Studio Ett,
Filosfiska Rummet...eller vad det nu

må vara. Dock en extra tumme upp
denna månad för Sveriges Radios
samhällsprogram Tendens som under
en till två veckor djupdyker i ett
aktuellt ämne. ”Kvinor och barn
först” innan jul och nu i februari var
temat ”Pappor utan barn”.

Michael Högberg
Terapeut, Konflikthanteringskonsult
www.hogberg.org
www.triangelnsterapiforum.se
www.uppat.se

PAPPAMANUALEN vänder

INTEGRAL sommarläger som

sig till pappor, och belyser de baksidor
som pappor alltför ofta råkar hamna i

det funnits ambitioner om i åratal
har nu klätts i handling. 1-4 juli på
Holma gård utanför Höör.
”Integrala tillämpningar inom
näringslivet” och ”Det gränslösa
medvetandet” är några av
programpunkterna då föreläsningar
varvas med praktiska workshops.
Program och anmälan.

och försöker reda ut hur man kan
minimera skadan och vända det till
något positivt.

Mail:
info@hogberg.org
Tel:
0707 757650
Besöksadress och mottagning:
Spångatan 20, Malmö. KARTA

