PROGRAM DAG 2
Tirsdag, 10. november

Parallellsesjoner A B C, kl. 09:00 – 12:30
Parallell A
kl. 09:00 – 10:00

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15

Parallell C
kl. 11:30 – 12:30

Plenumsesjon - 2, kl. 12:30 – 17:45
Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj
Kl. 13:45 – 14:15
Å se sårbare barn i barnehagen. Intensjoner med «Barnas verneombud»,
v/ adm. dir. Anne Lindboe, Private Barnehagers Landsforbund
Kl. 14:15 – 15:45
Hvordan legge til rette for bedre psykiske helsetjenester for barn og ungdom?
Hva kan jeg gjøre og hvordan vil vi bidra?
Forandringsfabrikken har systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever
møtene med bl.a. psykiske helsetjenester, og håper gjennom barn og unges erfaringer og råd å
påvirke til tjenester som oppleves trygge og nyttige.
Vi har invitert til dialog mellom proffer og sentrale myndighetspersoner;
Byråd Inga Marte Thorkildsen, SV, Oslo kommune
Ordfører Lene Conradi, H, Asker
Komiteleder Kristin Ørmen Johnsen, H, Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Kommunaldirektør for velferd, Kristin Nilsen, Bærum kommune

Kl. 14:15 – 15:00
Innspill fra proffer, Forandringsfabrikken

Kl. 15:00 – 15:45
Innspill fra sentrale myndighetspersoner – samtale med proffer fra Forandringsfabrikken
Kl. 16:00 – 16:45
Gruppesamtalen
v/ inviterte ungdom fra nettverket til Voksne for Barn og psykologspesialist og tidl. barneombud
Reidar Hjermann, Sykehuset i Vestfold HF, BUPA Tønsberg

Kl. 16:45 – 17:15
Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn
Kl. 17:15 – 17:45
Anerkjennelsens kompleksitet – en viktig øvelse i samspill med barn og unge i barnehage og skole
v/ førsteamanuensis Ingvild Åmot, DMMH
Kl. 17:45 – 18:15
Lærerne i skyen og elevene hjemme
Hvordan lærerne har undervist under coronakrisen? Hvilke erfaringer tar lærerne med seg videre inn i
klasserommet? Du får høre mer om dette og andre resultater fra forskning på hjemmeskole i
koronakrisa, v/ forsker Siw Olsen Fjørtoft, SINTEF
Kl. 20:30
Kongressmiddag - Nettverksmiddag
(Bestill sete/bordreservasjon for å utvide ditt nettverk)

