Lytt til barn og unge!
Nordisk 0 – 24 Sluttkonferanse
Utsatte barn trenger støtte på egne premisser
– det krever profesjonelt samarbeid på tvers av fag
og sektorer.

TID 4. juni kl 9:00 – 16:30
STED Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
SPRÅK Nordisk – konferansen blir tolket
MÅLGRUPPER Kommunale og nasjonale myndigheter, ledere og
beslutningstakere på alle nivå, organisasjoner, sentrale aktører

Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn,
unge og deres familier? Dette har vært utgangspunktet for det nordiske prosjektet
Tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge.
På konferansen vil deltakerne dele erfaringer og vise konkrete eksempler fra landenes prosjekter. Målet med konferansen er å stimulere til bedre samordning, slik at
barn og unge får den hjelpen de trenger. Prosjektet viser hvor viktig det er at barn
og unges egen opplevelse danner utgangspunktet for den støtten de får.

KLIK PÅ DENNE LINK FOR TILMELDELSE.

Program

09:00

Registrering
Morgenkaffe, lett servering

Stands i foajeen der landene kan orientere om
sine prosjekter

10:00

Åpning av konferensen

Konferencier: Helene Uri
Representanter for Kunnskapsdepartementet
i Norge, Nordisk Ministerråd og KS

10:30

Hva er Nordisk 0 – 24, hvordan har vi
arbeidet hvordan har vi arbeidet og
hva har vi oppnådd?

Prosjektleder: Anne-Berit Kavli
Forsker: Inger Lise Hansen, Fafo

11:15

Pause

Stands i foajeen – deltakerne presenterer sine
prosjekter

Kaffe

11:45

Fullföljd utbildning – nyckeln till
framgång och delaktighet

.

Hur kan vi hjälpas åt för att stödja fler barn
och unga att lyckas i skolan?

Panel med Anna Liljeström, fil dr pedagogisk
psykologi, Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) og tre ungdommer fra det svenske
Plug-In prosjektet

12:30

Det tværprofessionelle samarbejde
– og dets betydning for børns
deltagelsesmuligheder

Janne Hedegaard, Lektor og ph.d. i specialpædagogik, Centerchef ved Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU)

13:00

Lunsj

14:00

Erfaringer fra prosjektene – hva kan vi ta
med oss videre?
1: Finland + Sverige
2: Danmark + Norge + Grønland
3: Island og Færøyene

14:45

Pause – bytte mellom parallellsesjoner

3 parallelle sesjoner
Presentasjoner fra landene:
Hva har vi lært gjennom prosjektet?
Hvordan kan man bygge videre på
erfaringene?

Program

15:00

PARALLELLE SESJONER

1. Helhetlig og tverrsektoriell innsats for
utsatte barn og unge
•

•

•

Skolebasert støtte og forebygging, Reykjavikmodellen
Erfaringer med livssyklusmodellen i Lohja kommune

3. Barnets perspektiv – et felles fokus i det
tverrprofesjonelle samarbeidet
•
•

Representanter fra Kronobergs Län
Birgit Leirvik, Utdanningsdirektoratet

•

Bergljot Gyda Gudmundsdottir, PhD,
Breidholt Service Center
Representanter fra Lohja kommune

Barnets beste gäller! Et utviklingsarbeid i Kronobergs
län for å utvikle gode strukturer og systemer for
helhetlig oppfølging
Det norske 0 – 24 samarbeidet – om
ororgnisering og samarbeid på statlig nivå

2. Samordning af tjenestene lokalt
•

•
•

Barnets stemme (København)
Hvordan legge til rette for tydelig medvirkning fra
barn/unge/deres familie (KS)

16:00 OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE
-16:30

•

•

•

Faglig vejleder og udviklingskonsulent
Jette Lentz og rektor Kirsten Hanne
Hansen, København
Representanter for norsk kummunenettverk

