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Om kongressen; 
Kongressen har en bred målgruppe, og fellesnevneren er barn og 
ungdom. Plenumssesjonene fokuserer på universelle områder og 
problemstillinger, mens seminarene og parallellsesjonene tar sikte på  
å gi de ulike profesjonene ny og viktig fagkunnskap..  
 

Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner til parallellsesjonene,  
-både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, 
riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder  
er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i 
parallellsesjonene. Har ditt arbeidssted gjennomført noen endringer 
som du har lyst å fortelle om? Har dere gjennomført undersøkelser 
eller forsøk? Vi anmoder deg å vurdere om det er noe som kan 
formidles, noe andre kan lære av. Vi skal også ha en stor 
plakatutstilling hvor du kan reklamere for ditt arbeidssted. 
Les mer om abstrakts og posters på kongressens hjemmeside. 
 

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektiv-
tenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og 
utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme 
noen skritt videre. 

 

Utdrag fra programmet; 

 

Komplett program som pdf-file finner du HER 

Plenum mandag 9. november 
Tove Gundersen, gen.sekr. Rådet for psykisk helse; 
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge å lage gode 
livsmestringsstrategier i oppvekstløpet? 

Signe Horn, gen.sekr. Voksne for Barn;  
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge som lever i utenforskap? 
Dessuten; Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo kommune, 
forfatter Helga Flatland, coach Mia Börjesson, prosjektleder Torhild 
Skotheim, OsloMet, psykologspesialist Svein Øverland, Mats A. 
Kirkebirkeland, rådgiver i Cevitas og Magne Raundalen 
 

Plenum tirsdag, 10. november 
Hvordan legge til rette for bedre psykiske helsetj. for barn og ungdom? Vi 
har invitert til dialog mellom proffer og sentrale myndighetspersoner; 
Byråd Inga Marte Thorkildsen, SV, Oslo kommune - Ordfører Lene 
Conradi, Asker - Komiteleder Kristin Ørmen Johnsen, H, Familie- og kultur-
komiteen, Stortinget - Adm. dir. Anne Lindboe, Private Barnehagers 
Landsforb. – Kommunaldir. for velferd, Kristin Nilsen, Bærum kommune 
 

Plenum onsdag, 11. november 
forfatter Vigdis Hjorth - forfatter Arne Svingen – u-lektor Lene B. Vaala, 
UiA førsteamanuensis Siv Skarstein og psykiater førstelektor Anne Kristine 
Bergem, OsloMet – forfatter og psykolog Bo Hejlskov Elvén - forsker Mari 
Vaage Wang, FHI - dosent Sonja Kibsgaard, DMMH 
 

Kongresseminar; 
Seminar 1   Barn utsatt for vold - Seminar 2   Digital kompetanse 
Seminar 3  Den profesjonelle vs barn/ungdom som trenger hjelp 
Seminar 4   Bærekraft og livsmestring - Seminar 5  Barnehagen i et 
mangfoldig samfunn - Seminar 6   Ungdom og psykisk helse  
 

Parallellsesjoner; Opp til 24 ulike sesjoner med forskjellig tema 
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