Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Ingenting om oss – uten oss
Velkommen til årets store samling for alle
som arbeider med og for barn og unge:

Nasjonal oppvekstkonferanse 2014:
om barn og unges psykiske helse i skolen, barnehagen og familien

Clarion Hotel The Edge, Tromsø
6. –7. oktober 2014

NASJONAL OPPVEKSTKONFERANSE 2014
Søndag 5.oktober
19.00 - 21.00 Velkommen til Tromsø - registrering for tilreisende og
«Get together»
Mandag 6.oktober
09.00 - 09.45 Fokus kino - Velkommen v/utdanningsdirektør Ingrid Hernes
Visning av filmen "Frykt" – v/filmskaperen Eliza Pirir Ruiz
09.45 - 10.00 Vandring fra Fokus kino til Clarion Hotel The Edge
10.00 - 10.45 Registrering m/kaffe + matbit
10.45 - 11.15 Åpning av konferansen ved fylkesmann Bård Pedersen og
leder av Skjervøy ungdomsråd, Victoria Figenschou Mathiassen
11.15 -11.30 Ungdomsinnslag
11.30- 12.15 Barnekonvensjonen sitt budskap er også god
samfunnsøkonomi v/professor Victor Norman
12.15 - 13.15 Lunsj og vandring blant stands på hotellet
13.15 -13.45 Du er viktigere enn du tror - v/fagansvarlig Kristin Oudmayer
13.45 - 14.05 Tverrfaglig møte (20 min) intro
14.05 - 14.35 Barn- og unges helse i arktiske strøk - hvordan står det til
her? v/professor Siv Kvernmo
14.40 - 14.55 Ungdomsinnslag
14.45 - 15.15 Kaffe og vandring mellom stands
15.15 - 16.45 What might we learn from Scotland abour corporation
between school, health and social care?/Developing
emotional resilience – early intervention , v/director Bill
Alexander and Head of additional support services in
Highland, Bernadette Cairns
16:45 - 17.00 Pause
17.00 - 17.45 Ikke si det til noen – jeg tenker nok du skjønner det sjøl
v/forfatter og foredragsholder Jon Gangdal
17.45 - 18.00 Tverrfaglig møte
18.00 – 18.15 Avslutning
20.00
Konferansemiddag – innslag med komiker Trine Lise Olsen
og bandet The BonBons

Ingrid Hernes

Bård Pedersen

Victoria Figenschou
Mathiassen

Ungdommens fylkesråd

Tirsdag 7.oktober
08.30 - 08.45 God morgen - kulturinnslag
0845 - 09.30 Psykisk helse hos barn og unge - Hva er status og hvilke
trender ser man? v/psykologspesialist Jørgen Sundby
09:30- 10.00 Pappa`n min er syk i tankene sine - om ivaretakelse av
barn som pårørende v/psykiater Anne Kristine Bergrem
10.00 - 10.15
10.15 -10.30
10.30 - 10.45
10.45 -11.15
11.15 - 11.45
11.45 -12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 13.30
13.30 - 14.00

14.00 - 14.15
14.15 - 15.30

Tverrfaglig møte
Ungdomsinnslag
Kaffe og vandring mellom stands/utsjekking
Mobbing v/leder UH Aust-Agder Haagen Poppe
Mobbing i 2014: Nye arenaer - samme skade
v/professor Monica Martinussen
Hvordan kan kommunepsykologen være nyttig for
skoleledelsen? v/psykologspesialist Anne Kristin Imenes
Lunsj
Tverrfaglig møte
Barnehagelæreren og læreren som gjør en forskjell
v/psykolog Ulrika Håkansson
Ungdomsinnslag
Barnekonvensjonen 25 år v/statsråd Solveig Horne og
koordinator Eivind Pedersen
Kulturinnslag Barnekonvensjonens 25 årsjubileum
Kaffe med bursdagskake
Avslutning

Eliza Pirir Ruiz er en ung filmskaper fra Tromsø, opprinnelig fra Guatemala.
Per dato går hun på produsentlinjen ved Den Norske Filmskolen på
Lillehammer. I 2013 lagde hun filmen «Frykt», som terapi for å kunne
konfrontere sin største frykt: Å være psykisk syk.

Jørgen Sundby er Universitetslektor og psykologspesialist ved Institutt for
Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han har mange års erfaring
med utredning av og tiltak for barn og unge med kognitive og psykiske
vansker, både for helse , skole og for domstolene.

Victor Norman er professor og samfunnsøkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er også kjent som uortodoks skribent og politiker,
herunder som arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen.
Nå får vi høre hans betraktninger om det er god samfunnsøkonomi å satse
på barna.

Anne Kristine Bergem er lege og spesialist i psykiatri. Har bl.a. arbeidet
som avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling, OUS. Fra 2012
adm.dir i Incita AS. Er fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste –
kompetansenettverk for barn som pårørende. Hun har arbeidet med barn
som pårørende i flere år, og også vært bidragsyter i boken «I for store sko»,
en bok om barn som omsorgsgivere for syke foreldre.

Kristin Oudmayer er fagansvarlig i UNICEF Norge. Hun har bakgrunn fra
voksenpsykiatri med barn som pårørende som spesialfelt, Har skrevet
boken «Fordi jeg fortjener det?» om mobbing, håp og ansvar og en nyutgitt
håndbok (2014)om forebygging og håndtering av mobbing. Har sittet i
ekspertutvalg for flere mobbekampanjer.

Haagen Poppe er leder av Aust-Agder Unge Høyre. Ble landskjent da han fra
talerstolen på Høyres landsmøte 2014 fortalte sin historie om hvordan han
var blitt utsatt for mobbing. Hans fokus er særlig på åpenhet om psykisk
helse, mobbing og unges selvmordstanker.

Siv Kvernmo er professor ved institutt for klinisk medisin ved UiT Norges
Arktiske Universitet. Lang erfaring fra det barne- og ungdomspsykiatriske
feltet i Nord-Norge som overlege ved BUP Karasjok, BUP Alta og
avdelingsleder/avdelingsoverlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk
avdeling (BUPA), Barne- og ungdomsklinikken, UNN

Monica Martinussen er professor og nestleder ved RKBU Nord, UiT Norges
Arktiske Universitet. Hun leder forskergruppen for forebyggende og
helsefremmende tiltak og er redaktør for databasen UNGSINN.no. I 2013 ble
hun medlem av Djupedalutvalget som skal foreslå virkemidler mot mobbing
og for et bedre skolemiljø.

Bill Alexander, now the Director of Care and Learning and Chief Social Work
Officer for Highland Council. This involves management of children’s education,
health and social care, criminal justice and mental health officer services. He led
the implementation of Getting it right for every child in Highland, as well as the
integration of children’s services and adult services. Prior to this, he worked in
social work in East Dunbartonshire and Strathclyde Region

Anne Kristin Imenes er psykologspesialist og har lang erfaring som
kommunepsykolog for barn og unge i Nøtterøy kommune. Hun har jobbet i BUP,
i PPT og på familievernkontor og har særlig engasjert seg i utformingen av
psykiske lavterskeltjenester og hvordan bruke psykologer i kommunen på en
systematisk måte. Hun er særlig opptatt av forebygging og tidlig intervensjon.

Bernadette Cairns - educational psychologist since 1991. She worked within
the Highland Council Psychological Service until 2006. Now Head of
Additional Support Services in Highland, within the Care and Learning
Service, a new directorate, incorporating Health, Education and Social Care
professionals. Responsible for strategic leadership of additional support
services, among them Primary Mental Health Workers, Educational
Psychologists and specialist preschool services.
Jon Gangdal er forfatter, foredragsholder og rådgiver. Journalist i fagpresse,
lokalaviser, Dagbladet og TV2, og har skrevet en rekke dokumentarbøker
om mennesker som har utfordret livets grenser. Gangdal har også vært
informasjonssjef i Oslo Politidistrikt og rådgiver og leder i flere kommunikasjonsbyråer. I 25 år ledet og deltok han på et dusin klatreekspedisjoner i
Himalaya..

Ulrika Håkansson er psykolog med spesialisering i sped- og
småbarnspsykologi samt klinisk samfunnspsykologi. Nå i doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Lillehammer med fokus på foreldre med
rusmiddelproblematikk og barna (6-18 mnd). Er deltidsansatt i Bufetat,
region øst, med ansvar for satsningen ”barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre og barn som lever med vold i nære relasjoner (0-6 år).
Solveig Horne statsråd og leder for Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. Under denne konferansen vil statsråden særlig
markere 25årsjubileet for FNs barnekonvensjon.
Eivind Pedersen seniorrådgiver og mangeårig ansvarlig for
barneverntjenester i Tromsø kommune og hos Fylkesmannen i Troms. Han
har fra 2012 vært koordinator for arbeidet med nasjonal spredning av
Sjumilssteget.

Denne nasjonale oppvekstkonferansen er blitt til i et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fylkesmannen i Troms.
Konferansen er et tilbud til ansatte i barnehager, skoler og i hjelpetjenester (barnevern, helse mfl. i kommunal virksomhet rundt i Norge, samt til
personell i 2. eller 3.linjetjenester. Konferansen er også et tilbud til unge og voksne politikere, til Ungdomsråd eller andre organer for barn og unge, samt
til frivillige lag og organisasjoner.
Konferansen har to hovedfokus
1.

Å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet
og i hjemmemiljøet. Barn og unges psykiske helse er vår tids største helsemessige utfordring. Temaet utfordrer oss alle som medmennesker, men i
særlig grad profesjonelle aktører og deres kunnskap, evne og vilje til å samarbeide om tiltak for å hjelpe barna og barnefamiliene. Vi har i den
anledning hentet inn to innledere fra Skottland som vil presentere hvordan dette landet praktiserer samarbeid mellom særlig helse, skole og
barnevern, der hensynet til barna settes først som grunnlag for tverrfaglig praksis.

2.

Å markere 25års-jubileet for FNs barnekonvensjon, med særlig vekt på barnas rett til å bli hørt og få sagt sin mening. Slagordet «Ingenting om oss uten oss», som også er gjort til tittel for denne konferansen, er hentet fra ett av våre dyktige Ungdomsråd.

For deltakere som kommer til Tromsø søndag eller tidligere, arrangerer vi «Get together». Påmelding til dette arrangementet gjøres via den
elektroniske nettportalen.
Konferanseprogrammet starter i kinosalen i Fokus kinosenter med visninga av filmen «Frykt», med innledning fra filmskaperen selv – Eliza Pirir Ruiz.
Etter dette flytter vi oss til konferansehotellet, der vi får høre foredrag fra både voksne og ungdom. Alle konferansedeltakere vil få delta i tverrfaglige
møter underveis i programmet for å diskutere de ulike faglige innslagene. Det vil bli flere kulturinnslag underveis og vi avslutter konferansen med en
skikkelig kakefest, med statsråd Solveig Horne tilstede, for å feire barnekonvensjonen - barnas grunnlov. Her vil også en nyskrevet sang om barnas
rettigheter bli urfremført.
I tillegg til foredragene vil det være på plass en rekke stands fra ulike organisasjoner.
Vi ønsker alle velkommen til Tromsøs nyeste hotell Clarion hotel The Edge, på kaikanten i byens sentrum. Skulle noen av dere ønske å bruke helgen for å
oppleve Tromsø by og naturen rundt, vil det være mulig å be om tilbud gjennom Via Egencia eller ved å søke på nettsiden http://www.visittromso.no/
Påmelding må skje elektronisk via nettportalen til Via Egencia. https://viaregi.revio.no/nasjonaloppvekstkonferanse2014.
Ved påmelding innen 5. september er konferanseavgiften kr 1500. Dette inkluderer to dagpakker. Etter 5. september frem til 22. september er
konferanseavgiften kr 1700. Bestilling av hotell, eventuelle flyreiser og konferansemiddag med kulturinnslag 6. oktober gjøres via nettportalen, der også
prisene fremkommer.
Kontaktpersoner for konferansen hos Fylkesmannen er utdanningsdirektør Ingrid Hernes, tlf. 77642410, epost fmtrihe@fylkesmannen.no eller
seniorrådgiver Eivind Pedersen tlf. 77642054, epost fmtrepe@fylkesmannen.no

