Regionalt læringsnettverk folkehelse

Tema: Kunnskapsbasert arbeid om psykisk helse og rus i folkehelsearbeidet.
Styrkebasert tilnærming og verktøy for å styrke ressurser som kan aktiveres i
arbeidet for å skape livsmestring, helse og trivsel.
Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge psykisk helse og rus, enten du er
politiker, planlegger, folkehelserådgiver, jobber i en frivillig organisasjon eller er
interessert i å fremme forskning på barn og unges psykiske helse og involvering av
målgruppen.

Tid: 2. mai 2018 kl. 09.30-15.30
Sted: Scandic Stavanger City, Reidar Bergesgate 7. Deltakerne oppfordres til å
benytte kollektivtransport.
Samlingen er et samarbeid mellom KS nasjonalt og Rogaland fylkeskommune.

Program for læringsnettverket
Møteledere: Ida Tomine Bø Norland (ungdommens fylkesting) og fylkespolitiker Inghild Vanglo

09.30 - 09.45

Velkommen
Inger Johanne Strand, Prosjektleder KS’ læringsnettverk folkehelse

09.45 - 10.30

ABC-modellen for mental sunnhet
Ruth Marie Stensland Donovan

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.15

«ROBUST»: Tiltak for å stimulere ungdoms sosiale og emosjonelle
kompetanse, samt evne til å opprettholde motivasjon for skolearbeid
Edvin Bru, Professor, Læringsmiljøsenteret

11.15 - 12.00

Lunsj

12.00 - 12.45

Samarbeid med barn og unge i arbeidet for å fremme trivsel og
helse. Erfaringer med bruk av styrkebaserte tilnærmingsmåter i det
lokale folkehelsearbeidet. Del 1.
Bjørn Hauger, Re kommune

12.45 - 13.00

Pause

13.00 - 13.45

Samarbeid med barn og unge i arbeidet for å fremme trivsel og
helse. Erfaringer med bruk av styrkebaserte tilnærmingsmåter i det
lokale folkehelsearbeidet. Del 2.
Bjørn Hauger, Re kommune

13.45 - 13.55

Pause

13.55 - 14.10

Underholdningsbidrag
Sunniva Vanglo

14.10 - 14.55

Folkehelseprogrammet i Agder: «Godt begynt - halvveis fullført».
Anne Mette Brustuen og Anette Vesterskov Pedersen,
Folkehelserådgivere i Agder-fylkene

14.55 - 15.30

«Ungdom i fokus» legger til rette for at barn og unge kan møtes og
diskutere hvordan de kan utvikle og forbedre tjenester og tilbud, og
for at de skal kunne jobbe sammen med voksne.
Prosjektleder Harald Fåkvam og en ungdomsrepresentant

