
 

PROGRAM – DAG 1 

 

Mandag, 25. november 

Kl. 09:00 – 11:00         
Registrering – Kaffe/Te - Utstilling 

Kl. 11:00 

Åpning 
 
Kl. 11:00 – 11:20 

Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge å lage gode  
livsmestringsstrategier i oppvekstløpet?  
Oppveksten er i sin natur en utprøvingstid der personligheten formes og man blir kjent med seg selv som menneske.  
Når barn og unge står i fare for å utvikle psykisk uhelse må kommunene stå klar med en systematisk, helhetlig  
oppvekstpolitikk. De unge trenger universelle og gjennomtenkte tiltak på tvers av tjenester.  
For at barn skal få være barn må de voksne ta dette ansvaret. 

v/ generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse 

 
Kl. 11:20 – 11:30   

Velkommen til oppvekst-2019! 
Praktiske opplysninger 
v/ ordstyrer Tor Inge Martinsen 

 
Kl. 12:00 – 12:45 

Generasjon prestasjon 
v/ professor Ole Jacob Madsen, Universitetet i Oslo,  

Psykologisk Institutt 
 

Kl. 12:45 – 14:00 
Lunsj 
 

Kl. 14:00 – 14:30 
Ungdomscoaching 

-kraftfulle spørsmål og kreative verktøy i møtet med de unge, 
v/ sertifisert coach Mia Börjesson, eget företag 

 
Kl. 14:30 – 15:00 
Status for internasjonal forskning. 

Hva er det fremste av kunnskap i dag som kan gi et oss et håp  
om at vi er på vei mot å eliminere fenomenet? 

v/ professor Jette Kofoed, Universitetet i Aarhus, Danmark 
 

Kl. 15:00 – 15:30 
Hvorfor gjør gutter det jevnt over dårligere enn jenter på skolen?  

Er gutter mer sårbare enn jenter? Er skolen feminisert? Hva kan vi gjøre? 
Hva bør vi gjøre?  

v/ medl. av Stoltenbergutvalget og rådgiver  
Mats A. Kirkebirkeland, Civitas 



 

 

 

 

 

 

Mandag, 25. november 
 

Kl. 15:30 – 16:00 

Samtalen om campus gutter.  
Mats A. Kirkebirkeland i samtale med  

barnepsykolog Magne Raundalen 
 
Kl. 16:00 – 16:45 

Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn  

 

Seminarsesjoner,  kl. 16:45 – 18:00 

Seminar 1   Barn utsatt for vold 

Hvordan oppdage vold i nære relasjoner?  Hvordan gripe inn?   

Hvordan følge opp? 
v/ spesialrådgiver Mary Vold og  

spesialrådgiver Ane H. Simonsen, begge  RVTS Øst  
 

 

Seminar 2   Internett og sosiale medier 
Hva skjer i sosiale medier? 

Hvordan kan vi sjekke ut hva som er der? Gode eksempler på intervenering 
v/ professor Jette Kofoed, Universitetet i Aarhus, Danmark 
 

 

Seminar 3   Bærekraft og livsmestring 

Filosofering i skolen for å fremme elevers kritisk, kreative og  

omsorgsfulle tenkning. 
– En praktisk tilnærming i et livsmestringsperspektiv 
v/ førsteamanuensis Veronica Bergan og  

førsteamanuensis Kristin Emilie Willumsen Bjørndal,  
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk,  

UiT Norges arktiske universitet    
 

 

Seminar 4   Barnehagen i et mangfoldig samfunn 

– samarbeid mellom barnehage og foreldre 
– profesjonskunnskap vs. hverdagskunnskap 

– den vanskelige foreldresamtale 
v/ cand.polit Vibeke Glaser, DMMH      
 

Kl. 20:30 
Kongressmiddag - Nettverksmiddag 

(Bestill sete/bordreservasjon for å utvide ditt nettverk) 


