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Deres referanse   Dato 11.01.2018 
Vår referanse  
Saksbehandler   
Avdeling Oppvekst- og utdanningsavdelingen/Helse og sosialavdelingen 

Barn og unge - konferansen 2018 

Invitasjon til Barn og unge-konferansen i Oppland 13. og 14. mars 2018 

Fylkesmannen i Oppland inviterer til Barn og unge – konferansen 2018. Tema for årets 
samling er: 
 

Inkluderende læringsmiljø og helsefremmende arbeid i barnehage og skole. 
 
Målgruppe 13. mars er skoleeiere og skoleledere, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, 
ansatte i PP-tjenesten og barnevernet. Dagen starter med informasjon til skoleledere, 
skoleeiere og ledere i PPT. Kl. 11.00 åpnes konferanse for alle.  
 
Målgruppe 14. mars er, i tillegg til de vi har nevnt over, også barnehageområdet. 
Barnehagemyndighet + to styrere fra hver kommune inviteres til dialogkonferansen om 
inkluderende læringsmiljø, ledet av Ingrid Grimsmo Jørgensen fra Høgskolen i Innlandet.  
Barnehageområdet har egen samling på Lillehammer 13. mars. 
 
  

Tid:   13. og 14. mars 2018 
Sted:   Scandic Hafjell, Øyer 
Påmelding:  Deltakerne dekker selv dagpakker, middag og overnatting.  
Priser:  2 dagers helpensjon: 

(deltakelse begge dager, alle måltider og overnatting)   kr. 1602,- 
 Ett døgns helpensjon: (middag, overnatting og deltakelse 14.03)  kr. 1185,- 
 Dagpakke:         kr.   422,- 
 Middag:         kr.   395,-  

 
Elektronisk påmelding på Fylkesmannens nettside, frist 8. februar 2018.  

 https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Kurs-og-konferanse/Barn-og-
unge-konferansen-i-Oppland/ 
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Program 
Barn og unge - konferansen 2018 

Scandic Hafjell hotell, 13. og 14. mars  
 

Programmet er under utarbeidelse, så vi tar forbehold om endringer.  
Foredragsholdere som er nevnt ved navn er bekreftet.  

 
Tirsdag 13. mars 
For skoleeiere, skoleledere og PPT-ledere  
10.00 – 10.45 0-24 – programmet 
 Nye temaer i Felles nasjonalt tilsyn 2018 – 2021 
   
For alle: 
11.00 Åpning av Barn og unge - konferansen 
11:15 – 12.00  Helsefremmende barnehage og skole v/OFK 
12:00 – 13:00 Lunsj 
13:00 – 13:45  Helsefremmende barnehage og skole forts. 
14.00 -  14:45  Valdresprosjektet – hva har vi lært? 
15:00 – 16:30  Barnekonvensjonen – Hvordan gjør vi det? 

Vold i nære relasjoner  
Negativ sosial kontroll 

For PP-tjenesten: 
16:45 – 17:45 PPTs time 
 Opplæringslovens § 5-4: skolens plikt til å prøve ut tiltak. Hvordan få til 

gode prosesser mellom skoleeiere, skolene og PPT. PPT – finne gode 
praksisfortellinger 

 Kvalitetskriteriene for PPT 
  
18:30   Middag 
 

  

Onsdag 14. mars 
  
08.30 – 09.00  Registrering og kaffe/rundstykker  
09:00 – 15:00  Dialogkonferanse om inkluderende læringsmiljø – hvordan jobber vi 

sammen? 
 v/ Ingrid Grimsmo Jørgensen, Høgskolen i Innlandet 
 


