
                                                        

Velkommen til regional samling – læringsnettverk folkehelse 
 

Tema: Barn og ungdom – psykisk helse, trivsel og mestring 
Fokus: Lokal samskaping og erfaringsdeling 

Sted: Hotel Scandic City, Bergen 

Tid: Onsdag 18.april – Torsdag 19.april 2018 

Møteledere: 
Inger Johanne Strand KS, Ingeborg Sofie Sætrevik HFK 

 
PROGRAM 18.04: 
 

09.45 – 10.15 Registrering – kaffi mm. 
  

  

  

10.15 – 10.30 Velkommen til regional samling – læringsnettverk folkehelse  
Inger Johanne Strand, Prosjektleder KS 

10.30 - 11.30 Barn og unges psykiske helse 
- 50 min innlegg med Kjell Morten Stormark – Forsker l/professor, RKBU 
- 10 min spørsmål/kommentarer  

11.30 – 12.00 KS Dialogverktøyet – Nyttig verktøy for problemløsing 
Venke Barrikmo, Seniorrådgiver, Opplæringsavdelingen, HFK 

  

  
  

  

  

12.00 - 13.00 Lunsj 

13.00 - 14.00 
Tverrfaglig samarbeid for barn og unge – erfaringer, utfordringer mv 
- 30 min innlegg med Meline Heimdal – Folkehelsekoordinator i Samnanger 
kommune 
- 20 min drøftingsoppgave: Hvordan få til godt tverrsektorielt samarbeid i egen 
kommune for barn og unge? Hvilke utfordringer har vi og hva er mulighetene? 
- 10 min spørsmål/kommentarer 
 

14.00 – 15.00 Aktivitet og arbeid til ungdom – Basecamp ungdomsdiakonitiltak 
- 30 min innlegg med Eli Skjerping, Fungerende leder Basecamp-Sotra 
og Jeanett Nesse, folkehelsekoordinator i Fjell kommune 
- 20 min drøftingsoppgave: Hvordan sikre levedyktige tiltak? 
- 10 min spørsmål/kommentarer 

15.00 – 15.30 Pause 
15.30 – 16.30 Livsmestring i skolen 

- 40 min innlegg med Birgit Vegusdal, Ass. rektor Høvåg skole, Lillesand 
kommune 
- 10 min spørsmål/kommentarer 

16.30 – 17.30 Saman om eit betre oppvekstmiljø – Hvordan få det til? 
- 30 min innlegg med Marit Lundberg, Rådgiver i fagavdeling barnehage, 
Askøy kommune 
- 30 min drøftingsoppgave: Hvordan sikre tiltak for et betre 
oppvekstmiljø (tenkt: bhg/skole, nærmiljø og frivillighet – velg ett eller 
fleire av temaene) som samsvarer med utfordringsbildet lokalt? 
- 10 min spørsmål/kommentarer 

17.30 – 17.45 Oppsummering av dagen 
18.00 - 19.00 Middag 

 

 



PROGRAM 19.04: 

08.45 – 09.00 Kaffe og mingling 
09.00 - 10.20 Trivsel og mestring - Hvordan jobbe med og for ungdom 

- 45 min innlegg med Mari-Kristine Morberg – Mobbeombod i 
Hordaland fylkeskommune 
- 25 min drøftingsoppgave: Hvordan jobbe tverrfaglig og inkluderende 
for å skape god trivsel for barn og unge? 
- 10 min spørsmål/kommentarer 

10.20 – 10.45 Pause  
10.45 – 11.30 LIM-prosjeketet – Et inkluderende «Etter skoletid»-program for barn i 

5-7 klasse 
- 30 min innlegg med Arild Hovland, Daglig leder i Trane IL og Mimi 
Bjerkestrand, rektor på Slettebakken skole 
- 15 min drøftingsoppgave: Hvilke tilsvarende prosjekt/tiltak kunne vere 
levedyktig i eiga kommune?  
- 10 min spørsmål/kommentarer 

11.30-12.00 Videre arbeid - regionalt læringsnettverk folkehelse 
Oppsummering av samlinga 
Spørsmål og kommentarer 

  

12.00-13.00 Lunsj og vel hjem 

 


