faglig forum
bekrefter;

BARNAS BARNEVERN
-kan vi få til et barnevern som kjennes trygt og nyttig for barn?

Felix konferansesenter,
Oslo/Aker brygge, 7.-8. februar

Invitasjon;
BARNAS BARNEVERN, -kan vi få til et barnevern som kjennes
trygt og nyttig for barn?
Tid: 7. – 8. februar Sted: Felix konferansesenter
Adresse: Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0250 Oslo
Påmeldingsfrist; SNAREST, fortsatt noen ledige plasser
Pris: 2.500,Les mer på www.fagligforum.no eller TRYKK HER
Komplett program som pdf finner du HER
Hvordan kan fagfolk forstå barn og hvordan kan barnevernet samarbeide
med barn?
Hva innebærer Barnets beste og hvordan bør barns synspunkter inngå i
beslutninger?
Hvordan skal barns rettssikkerhet ivaretas i fylkesnemnd og domstoler?
Hva betyr et kunnskapsbasert barnevern?
Hva er god profesjonalitet i barnevernet, og hvordan påvirker dette
utdanningene?
Hvordan skal stortingspolitikerne bidra til utvikling av et godt barnevern?

Dette er en konferanse som setter dagens barnevern «på hodet»
for å se nye løsninger, mål og ny praksis. Dette er kanskje den
konferansen som setter dagens praksis, profesjonsrolleoppfatning
og utdanning «inntil veggen» for å skape endringer og innovasjon.
Dette er konferansen du skal være med på når en i fremtiden
snakker om det som skjedde 7.-8. februar på bakgrunn av en bok,
noen fagfolk og noen brukere. Meld deg på. Historien skrives nå!

Vennlig hilsen for
FAGLIG FORUM
Jan Bølstad

Utdrag fra programmet;
Introduksjon til konferansen og kick-start
v/ barneminister Linda Hofstad Helleland (invitert) i dialog med proffer
Hvordan kan vi forstå barnets beste?
v/ professor Kirsten Sandberg, UiO, Institutt for offentlig rett
Hvilken betydning skal barnets mening ha for beslutningene i barnevernet?
Dialog mellom Yngve Cappelen, barnevernleder i Molde kommune, Ida
Steinrem, barnevernsleder i Færder kommune, en forelder, to proffer og Erik
Stene, velferdsdirektør i Trøndelag
Et trygt barnevern for barn, hva betyr dette?
Hva er grunnleggende for at barnevernet skal være trygt, sett fra barn?
v/ barnevernsproffer
Rettssikkerhet for barn, i nemnd og domstol. Hvilke muligheter finnes?
v/ Inga Bejer-Engh, barneombud, en dommer, en fra fylkesnemnda og Grethe
Gilstad, advokat og tidligere jurist hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Hvordan møte barn som skader seg, truer eller ruser seg, på en trygg måte?
Dialog mellom Yngvild Brynhildsen, leder Akershus Familiesenter, Gunnar
Toresen, barnevernleder i Stavanger kommune, Mogens Albæk,
psykologspesialist ved RVTV, Inga Bejer-Engh, barneombud og to proffer
Hvordan kan politikere bidra til et trygt barnevern for barn?
Stortingspolitikere fra alle partier inviteres til dialog med proffer
Barns kunnskap for skjønnsutøvelse og utviklingen av barnevernet?
v/ Marit Skivenes, forsker ved Universitetet i Bergen
Digibarnevern – et nasjonalt fagsystem. Hvordan samarbeid med barn?
Dialog mellom 1 proff og repr. fra Bufdir og Gunnar Torsen, barnevernleder
God praksis og kvalitetssikring for samarbeid med barn i barnevernet
v/ Kari Dehli Halvorsen, barnevernleder i Drammen kommune, Bente Nestvold,
barnevernleder i Verdal kommune og Aina Isaksen, barnevernleder i Tromsø
kommune
Hva må barnevernsledere kunne, slik vi ser det? - Hva slags barnevernsarbeidere trenger vi? Hvordan kan utdanningene bidra til en profesjonsrolle
som inkluderer kunnskap fra barn? Barnas barnevern – hva slags kompetanse
trenger barnevernet?

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo Tlf: 90 16 30 16
www.fagligforum.no

-

Epost: post@fagligforum.no

