
Informasjon; 
 
Den 9. nasjonale kongressen OPPVEKST arrangeres i Oslo/ 
Fornebu 25. – 27. november 2019. 

 

Kongressen henvender seg til fagfolk som arbeider med barn og ungdom 
mellom 0 – 20 år! Og i denne fasen av livet legges grunnlaget for den 
voksne perioden. Fra barnet blir født, via kontroller i helsestasjonen, 
erfaringer fra barnehage og kunnskapsutvikling i skolen, legges 
grunnlaget for livsmestring og bærekraft. Oppvekstperioden skal legge 
grunnlaget for trygghet, sosial kompetanse og egenutvikling. 

Vi håper på stor oppslutning av «oppvekstarbeidere» om å presentere og  
lytte til ny kunnskap, praktiske løsninger og gode erfaringer. 
 
Kongressen består av plenumssesjoner alle dager og parallellsesjoner mandag 
og tirsdag. Her er det mulig å presentere egne prosjekt, forskning eller annet 
utviklingsarbeid. Vi anmoder «alle» til å delta i kongressen, -som deltaker,  
med eller uten bidrag i en av sesjonene. Eller hva med å delta med en 
oster/plakat? 

 
 

Kongressen er en viktig møteplass for alle som arbeider innen fagfeltet i hele 
Norge. Vi satser på 400 deltakere! 
Kommer du?  Ta med deg arbeidskollegaer og benytt kongressen til et  
samlet faglig løft! 
Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du ved å 
TRYKKE HER 
 
Påmeldingsfrist: 27. september      Pris: kr. 4.250,-  

 

faglig forum 

 informerer; 

   

           OPPVEKST - 2019 

                    Quality Hotel Expo 
               Oslo/Fornebu, 25. – 27. nov. 2019 

 
 

 
Utdrag fra programmet; 
 

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

* Ungdomscoaching -kraftfulle spørsmål og kreative verktøy,  
v/ sertifisert coach Mia Börjesson  
 

* Status for internasjonal forskning om mobbing, 
v/ professor Jette Kofoed, Universitetet i Aarhus, Danmark 

 
 

Hvordan legge til rette for bedre psykiske helsetjenester for barn og ungdom? 
Vi har invitert til dialog mellom proffer og sentrale myndighetspersoner; 
Byråd Inga Marte Thorkildsen, SV, Oslo kommune, Ordfører Lene Conradi, H,  
Asker kommune, Komiteleder Kristin Ørmen Johnsen, H, Familie- og 
kulturkomiteen, Stortinget, adm. dir. Anne Lindboe, Private Barnehagers 
Landsforbund og kommunaldir. for velferd, Kristin Nilsen, Bærum kommune 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Alt jeg skylder deg er juling» – om ungdomsvold i litterære fortellinger 
v/ forfatter Arne Svingen 
 

Atferdsproblemer i barnehage og skole 
Forfatter og psykolog Bo Hejlskov Elvén, Sverige 
 

Kongresseminar: 1. Barn utsatt for vold -  2.  Internett og sosiale medier -  

3. Bærekraft og livsmestring – 4.Barnehagen i et mangfoldig  
  

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo    Tlf: 90 16 30 16 

www.fagligforum.no                      -                 Epost: post@fagligforum.no 

http://www.fagligforum.no/event/oppvekst-2019/
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