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Bakgrund
Programmet Vägledande samspel/ICDP ingår i ett internationellt nätverk
som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för människor världen över.
Programmet är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom
konventioner om mänskliga rättigheter. Programmet har utvecklats av
professor Henning Rye och professor Karsten Hundeide tidigare verksamma
vid Oslo Universitet. ICDP är en internationell stiftelse, registrerad i Norge
1992, hemsida: www.icdp.info. ICDP-programmet baserar sig på modern
forskning om samspel och kommunikation. Det är relations och
resursinriktat och används i de dagliga samspelssituationerna.
Vägledande Samspel/ICDP i Sverige- kort historik
Arbetet med ICDP-programmet i Sverige startade 1999 då professor
Henning Rye utbildade den första gruppen vägledare, av dessa vägledare
utbildade sig sedan 13 personer under 2000 till ICDP-handledare. Dessa
personer arbetade inom barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst.
I oktober 2000 blev Stiftelsen ICDP Sweden registerad hos Länsstyrelsen i
Stockholm. Stiftelsens ändamål är att introducera ICDP i Sverige samt verka
för spridning och vidareutveckling av programmet. Stiftelsen anordnar
utbildningar och seminarier.
Att arbeta med ICDP-programmet är ett sätt att förverkliga intentionerna i
FNs Konvention om barnets rättigheter. Sedan årsskiftet 2006/07 ingår
Stiftelsen ICDP Sweden i Nätverket för Barnkonventionen.
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Styrelsen 2013
Paul Bergman, leg psykolog, leg psykoterapeut , ordinarie ledamot
Caroline Wendel, socionom, kassör i stiftelsen,
Grete Flakk vid Barne-, ungdoms- og familjedirektoratet, Oslo, senior
rådgivare
Åsa Lindström, specialpedagog, sekreterare i stiftelsen
Annelie Waldau, leg psykolog, leg psykoterapeut, ordförande i stiftelsen
Peter Westmark, lektor ved University College Nordjylland.
Karin Edenhammar , leg psykolog, senior advisor
Styrelsen stiftelsen ICDP Sweden har haft fem protokollförda sammanträden
under verksamhetsåret 2013 11/3, 22/5, 24/6,(årsmöte), 6/9 samt 4/12
Styrelsen för ICDP AB har haft fem protokollförda möten under
verksamhetsåret 2013. Samma datum som ovan.
Styrelsen för stiftelsen ICDP Sweden har haft ett strategimöte då långsiktiga
mål och strategier diskuterades. Datum 6/9 2013.
Utbildningar och verksamhetsutveckling
Nivå1 och 2 vägledarutbildningar i landet
Utbildningar i Programmet Vägledande Samspel/ICDP har ägt rum i olika
delar av landet. Siffrorna i registret vid årsskiftet:
Nivå ett: Stiftelsen ICDP Sweden saknar register på personer utbildade på
nivå ett. Under år 2013 har handledarna utbildat ca 1072 personer. Den
sannolika totala siffran bedöms vara lägst runt 10 000 personer.
Nivå två: I Stiftelsens register finns 1864 personer registrerade som
diplomerade vägledare. Det innebär att 279 nya vägledare har utbildats
under året.
Nivå tre: 175 personer är utbildade i programmet som
handledare/utbildare och har avtal med stiftelsen ICDP Sweden angående
användande och utformning av programmet. 15 nya handledare har
diplomerats under 2013.
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Arbete med programmet Vägledande Samspel/ICDP pågår inom olika
verksamhetsformer: barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst och
sjukvård samt äldreomsorg.
Många olika yrkeskategorier har gått utbildningar under året: rektorer inom
förskola/skola, förskollärare, barnskötare, specialpedagoger, kuratorer,
psykologer, läkare, sjuksköterskor, fritidspedagoger, yrkesvägledare,
studievägledare, skolsköterskor, socialsekreterare, familjebehandlare,
behandlingsassistenter, socialsekreterare, barnmorskor,
äldreomsorgspersonal, ungdomsvägledare m.m.
Förutom utbildningarna har olika aktiviteter ägt rum i landet under 2013:
Inspirationsföreläsningar/seminarier
Informationsmöten för politiker, beslutsfattare och ledningsgrupper
Introduktionsföreläsningar för olika yrkesgrupper
Föreläsningar på universitet, högskolor, specialistutbildningar och
konferenser
Nätverksmöten för vägledare
Vägledning av arbetslag inom skolan
Föräldravägledning
Vägledning av pedagoger i förskolan
Coaching och handledning av arbetslag och enskilda i förhållningssättet
Centrala utbildningar
Två centrala utbildningar nivå 1 har hållits i Stockholm, på Ersta konferens
under höst- och vårterminen med ca 20 deltagare per tillfälle. Två steg 2
utbildningar har följt på dessa.
En ny nivå 3 utbildning har påbörjats 17-18 oktober 2013 på Stora Brännbo,
Sigtuna ( avslutas vårterminen 2015). Antal deltagare är 20 st.
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Uppdragsutbildningar
Ett antal uppdragsutbildningar är genomförda under året med utbildare från
ICDP samt representanter från styrelsen ICDP. Sammanlagt har
representanter för ICDP Sweden utbildat 200 personer på nivå 1,2 och 3.
I bland annat Malmö, Kalmar, Skövde och Sigtuna.
Kompetensutveckling för vägledare och handledare under 2013
Höstens nätverksmöte hölls den 8/11 på Ersta konferens , Stockholm
Gästföreläsare var Margareta Normell. Författare och psykoterapeut med
inriktning på relationell pedagogik och skola. Föreläsningen var mycket
uppskattad, ca 65 personer deltog.
Nordiskt nätverksmöte 2013
Nätverksmöte nr 11 ägde rum 22 och 23 maj 2013 i Danmark. Bland
huvudtalarna märktes neuropsykolog Susan Hart och Colwyn Threwarten.
Hela styrelsen för ICDP Sweden deltog.
Nytt material
Stiftelsen har producerat ett nytt vägledningshäfte i serien för föräldrar
Denna gång för åldersgruppen 6-12 år. Häftet säljs genom stiftelsens
bookshop på hemsidan.
Boken Vägledande samspel i praktiken har gått i omtryck under året.
Uppdatering av hemsida och byte av webbfirma.
Hem sidan har genomgått en uppfräschning och nätverkssidan Community
har utvecklat flera nya funktioner.
Webbutvärdering
Den första delrapporten gällande utvärdering av vägledningsgrupp
avslutades under hösten. Det är 120 personer som deltagit, föräldrar,
pedagoger och familjehem. Vissa tendenser går att se. Arbetet fortsätter
under 2014 med utvärdering av utbildningsgrupper.
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Verksamhetsberättelsen godkändes på styrelsemötet 4 mars 2014
Ordförande ICDP Sweden
Annelie Waldau Bergman
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