Velkommen til konferansen
«Barn Først»
3. og 4. desember 2019
Sted: Scandic Hell

«Barn først» - for bedre oppvekst i Trøndelag!
Temaet for årets konferanse er «Verdighet – en god barndom varer hele livet».
«Barn Først» setter spesielt fokus på hva som skal til for å skape en god oppvekst - hvordan
«laget» rundt sårbare barn og unge jobber sammen for et best mulig tjenestetilbud som er til
barnas og de unges beste.
Konferansen vil veksle mellom foredrag i plenumssesjonene og i parallellsesjoner som skal inspirere
og motivere til dette arbeidet.
Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Fylkeskommunen,
Velferdsnettverket av regionale statsetater og Kompetansesenterforum Midt-Norge.
Målgruppe:
«Barn først» er en faglig møtearena for alle i Trøndelag som jobber med og for barn, unge og deres
familier. Vi oppfordrer kommunene til å også stille med representanter fra ungdomsråd eller
tilsvarende.
Praktisk info:
Hotellet er booket for 400 personer så det kan lønne seg å melde seg på tidlig.
• Overnatting – bestilles og betales av den enkelte:
Hotellet holder av 30 rom 2. - 3.12 og 120 rom 3. – 4.12 til avtalepris frem til 4 uker før ankomst
(04.11.2019) og hver enkelt deltager bestiller selv disse rommene på www.scandichotels.no
Velg «Scandic Hell», ankomstdato og bruk deres unike bestillingskode for dette arrangementet.
Rommene kan bookes fom 4.oktober med bookingkode BFYL021219
• Middag:
Hotellet tilbyr aftensbuffet til kr. 455 kl. 19.00. Denne bestilles via påmeldingen og fakturers i
etterkant sammen med deltakeravgiften.
• Deltakeravgift kr. 500,- inkluderer konferanse og dagpakke 3. og 4. desember
• Det kan meldes på en parallellsesjon dag 1
• Påmeldingsfrist er 18. oktober 2019
•

PROGRAM
TIRSDAG 3. DESEMBER
Møteledere: Erik Stene og Jan Vaage
08.30 – 09.30 Registrering
09.30 – 09.45 Velkommen
09.45 – 10.00 #inkluderemere v/Indre Fosen ungdomsråd
10.00 – 10.15 Ungdommens fylkesutvalg
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.30 «Oppvekst på flukt» v/Leo Ajkic
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.30 Parallelle sesjoner
13.30 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 «Barn Først – hvorfor og hvordan?» v/ Inga Bejer Engh, Barneombud
15.00 – 16.00 Henrik Syse

ONSDAG 4. DESEMBER
Møteledere: Erik Stene og Jan Vaage
08.30 – 08.40 God morgen! v/fylkesmann Frank Jenssen
08.40 – 10.10 Klokhet om vold og overgrep, til barnets beste
Hvordan kan fagfolk i alle tjenester møte barn og samarbeide klokt, når
et barn har opplevd vold eller overgrep
Kunnskapspresentasjon v/ proffer i Forandringsfabrikken og fabrikkleder Marit
Sanner. Dialoger med statsadvokat Bjørn Kristian Soknes, oppvekst- og
velferdsdirektør Erik Stene og fylkeslege Jan Vaage
10.10 – 10.30 Pause med utsjekk
10.30 – 11.30 «Verdier og holdninger i møte med barn, unge og deres familier» v/Geir
Lippestad
11.30 – 12.15

«Barn først i bolig – hvorfor det?» v/Osmund Kaldheim, direktør
Husbanken

12.15 – 13.00 «Hvordan skape gode oppvekstsvilkår og tilpasset læring for barn og
unge?» v/ Annikken Kjær Haraldsen (KS Trøndelag) og Lasse Arntsen (KSKonsulent).
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 15.00 «Bak fasaden» v/ Erlend Elias og Trine Lise Olsen
15.00 – 15.15 Avslutning

PARALLELLE SESJONER 3. DESEMBER
Nummer
A
B

C

D

E

Tema
Familiesenteret i Orkdal –
organisering og faglig innhold
Barn først – gjelder det alle?
Hva må til for at alle barn og unge skal
oppleve seg inkludert i læringsmiljøet,
også de med store behov for
spesialpedagogisk tilrettelegging?
Eksempler på arbeidsmåter og verktøy
som kan bidra til dette
Erfaringsinnlegg

Innledere
Anne Løkstad, leder
Familiesenteret i Orkdal
Anne Karin Veisetaune,
Avdelingsleder for avdeling
Sammensatte lærevansker i
Statped midt.

«Æ E MÆ» - en helhetlig modell for
forebygging av vold og seksuelle
overgrep mot barn
Kompetansesentrene står klare til å
gi drahjelp i utviklingsarbeid rundt
barn og unge- kom og hør hvordan!
Sesjonen vil bli en kombinasjon
av informasjon om
Kompetansesenterforum
og hvordan de ulike sentra kan
bistå i utviklingsarbeid rundt
barn og unge, og en workshop
med deltagerne i sesjonen
omkring styrker og utfordringer
i utviklingsarbeid. Det blir også
fokus på Fylkesmannen i
Trøndelag som
samarbeidspartner i denne type
arbeid.
Hvordan kan tjenestene samhandle
med barnet som kaptein
Barnets rett til å medvirke, og vurdering
av barnets beste på en måte som
oppleves trygt for barn og gir gode tiltak

Sture Jacobsen
Kommunalsjef, Helse og
omsorg, Sortland kommune
Kompetansesenterforum
Midt-Norge (RKBU,
KoRus, RVTS, NAPHA,
KBT, Sifer og Statped) i
samarbeid med
Fylkesmannen i
Trøndelag

Eline Devik

Forandringsfabrikken
v/proffer

Disse kommer:

Leo Ajkic

Erlend Elias

Henrik Syse Trine Lise Olsen Geir Lippestad

Kommer du?

Inga Bejer Engh

Osmund Kaldheim

