
I N V I T A T I O N

Vold i hjemmet
– et fælles ansvar

Kom og vær med

Program

Sted:  Auditoriet på Grønlands 
Universitet
Afdeling for Sociale Forhold, 
Ilimmarfi k, Manutooq 1, Nuuk

Tid:  Tirsdag den 5. marts 2019 
kl. 10.00-11.30

Lancering af nyt undervisningsmateriale om vold i nære relationer

Har du behov for mere viden og inspiration til dit arbejde med 
voldsudsatte familier? Så kom til lancering af det nye undervisnings-
materiale Vold i hjemmet – et fælles ansvar.

Den 5. marts lancerer Kattunneq og Afdelingen for Sociale Forhold 
på Grønlands Universitet et nyt undervisningsmateriale om vold i 
hjemmet. Materialet er målrettet socialrådgiveruddannelsen, men 
kan bruges også af  andre studerende og praktiserende socialrådgivere, 
som ønsker mere viden om vold i hjemmet.

På dagen præsenterer vi det nye undervisningsmateriale. Du får et 
indblik i konkrete metoder til arbejdet med voldsudsatte, ny viden 
om vold i hjemmet, og i fællesskab afprøver vi en af  øvelserne fra 
materialet. Du får selvfølgelig også et eksemplar af  undervisnings-
materialet med hjem i hånden.

Baggrund
Kattunneq har siden 2014 arbejdet for at styrke medarbejderne 
på de grønlandske kvindekrisecentre gennem efteruddannelse og 
netværksmøder. Viden, metoder og øvelser i materialet er oprindeligt 
anvendt på Kattunneqs kurser om arbejdet med voldsudsatte kvinder 
og børn. 

På kurser og netværksmøder i Kattunneq har fagfolk fra kommuner, 
politi, dagtilbud, skole- og sundhedsområdet efterspurgt mere viden 
om vold i nære relationer. Blandt andet derfor har vi i Kattunneq 
omformet og tilpasset de metoder og øvelser, vi har anvendt på 
kurserne, så fl ere faggrupper kan få glæde af  dem. Det er blevet til 
undervisningsmaterialet, som vi præsenterer den 5. marts. 

10.00  Velkomst v/ Mary Fonden og 
Grønlands Universitet

10.05 Præsentation af  forskning om mænds 
vold mod kvinder i Grønland v/ 
adjunkt Mariekathrine Poppel

10.20  Voldsspiralen – hvordan bruger vi 
den? v/ Grethe Siegstad, leder 
af  Krisecenteret i Nuuk, og 
Stina Mølgaard, forstander for 
det landsdækkende krise- og 
behandlingscenter Illernit 

10.35 Fælles øvelse v/ Nuka Fleischer, 
afdelingsleder i Mælkebøtte-
centeret

11.00 Opsamling og dialog

11.10  Kaff e og kage og udlevering af  
undervisningsmaterialet Vold i 
hjemmet – et fælles ansvar 

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Denmark. 


