
 
 

 
  
 

Sammen om barne- og ungdomsvennlige tjeneste 

Program 11. og 12 mars 2020 
Tønsberg 

 
11. mars 
10.00 – 10.10 Velkommen v/ Prosjektgruppa 

10.10-10.45 
 

Vold og overgrep i et livsløpsperspektiv  

Vi ønsker å gi dere strategier og konkrete verktøy til bruk i kommunene. Det er i 

kommunene god forebygging, avdekking, ivaretagelse og oppfølging skal skje. 

Det er der barna bor og det er der den store forskjellen skal gjøres.   

Helene Kløcker og John Are Jonassen, Stine Sofies stiftelse 

10.45-11.15 Gruppearbeid/refleksjon 

Hva og hvordan har vi ivaretatt og prioritert denne utfordringen / disse 

barna i våre utviklingsplaner? 

11.15-11.30 Pause 

11.30-12.00 Har vi den kompetansen vi trenger i forhold til å forebygge, avdekke 

og ivareta barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep, evt 
HVEM TRENGER HVA? 

12.00-12.45 Lunsj 

12.45-13.30  
 
 

Tverrfaglig samarbeid i Færder kommune- Erfaringer, suksesskriterier 

og resultater  

Kommunalsjef oppvekst, Hilde Schjerven og rådgiver Hilde Nordberg 

Forsmo 

13.30- 13.45 
 

Spørsmål Refleksjon i gruppe og plenum  

13.45-14.00 Pause 

14.00- 14.30 Kompetansesentrenes hjørne 
Inger Hodne, seksjonsleder, RBUP 
 

14.30- 14.45 Pause 

14.45- 16.15 Kommunevis gruppearbeid, vårt eget utviklingsarbeid i fokus. 
 

 
16.45-17.30 Nasjonal faglig retningslinje: 

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge ved Kari Skullerud Ugland 
Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 2019-2024 

 

19.30 

 
 
Middag 
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Sammen om barne- og ungdomsvennlige tjeneste 

 
 
 

12. mars 
08.30-08.45 
 

Velkommen til dag 2 

08.45- 09.30 
 

 Å bygge broer»- erfaringskunnskap knyttet til overgang kommune-

spesialisttjeneste/sykehus og ungdom – voksen?                                 

Renate Stenstrøm i A-larm 

 
09.30-09.45 
 

Pause 

09.45-10.30 
 

5 suksessfaktorer for god implementering. 
Hvordan jobbe med implementering i praksis? Hva bør vi gjøre og 
hvordan gjør vi det? 
Ragnhild Thoner, RBUP 

 

10.30-11.15 
 

Kommunevist arbeid – 
 Hvilke planer har vi og hvordan og hva vil vårt første skritt videre 
være? 

 

11.15-11.30 Pause  

11.30-12.30 
 
12.30-13.00 

Kommunevist arbeid fortsetter, evt deling i plenum 

Hva har vært det viktigste for oss gjennom deltakelse i 

Læringsnettverket? 

Kommunevis evaluering 

Veien videre,- erfaringskonferanse om 1 år? 

 

13.00-14.00 Lunsj og vel hjem 

 
 

 
 
Rammeprogram – kan bli justeringer 
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