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 Samarbeidsforum for norske
 kollektiv

  Forside   Om   Medlemmer   Vedtekter   Kontakt   Guriset   Lenker

PROGRAM FOR UKE 12 – 2015 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE 
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 15/3:

Mandag 16/3:

Tirsdag 17/3:

kl. 20:00 Middag. Vi håper at flest mulig møter frem til maten. 
Trinnkurs: Etter middag samles vi i Kurssalen til en felles presentasjon.

kl. 08:00

kl. 09:00

kl. 09:10

kl. 12:00

kl. 14:00

kl. 17:00

kl. 19:00

Frokost

Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen 
(Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

Anna-Lena Westbye Pedersen - lektor ved høgskolen i Hedmark

«Nye rusmidler – nye utfordringer»
Syntetisk «designerdop» er i ferd med å bli storindustri.  Brukere kan bestille stoffene på internett og få de meget
 sterke stoffene rett hjem i postkassa. Dette gir nye utfordringer.
Artikkel: Nye syntetiske rusmidler - hva gjør vi med dem?

Lunch. 
(Pausen er lang for å gi anledning til en frisk tur utendørs etter maten. Ta med varme klær og gode sko!)

Torhild Støa Breidablikk – familieterapeut ved OUS avd. Rus og Avhengighet
«Om arbeid med pårørende»
Et innlegg om det pårørendetilbudet som er i OUS avd. Klinikk Rus og avhengighetsbehandling, og tanker vedrørende
 forskning på det som omhandler pårørende til rusavhengige.

Slutt for dagen

Middag

kl. 08:00

kl. 09:00

Frokost

Erik Torjussen – ALARM
Skal presentere «Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter», Norges svar på San Patrignano?
Mer om Jegersberg gård her: http://jegersberggaard.no/
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Onsdag 18/3       (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 12:00

kl. 14:00

kl. 17:00

kl. 19:00

Erik skal i tillegg:
• Legge fram info om et prosjekt i KS "Læringsnettverkene for pasientforløp rus og psykisk helse", hvor han sitter i
 styringsgruppa. I overkant av 60 kommuner deltar og Kunnskapssenteret er med. Dette gjøres på oppdrag fra
 helsedirektoratet. 
• Informerer om nytt fra utvalget "Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenester", brukerråd for øverste
 politiske ledelse i HOD. 

Lunch.
(Pausen er lang for å gi anledning til en frisk tur utendørs etter maten. Ta med varme klær og gode sko!)

Alexander Informerer om Landsforeningen for barnehjemsbarn, LFB.
Les mer om LFB her

Slutt for dagen

Middag

kl. 08:00

kl. 09:00

kl. 11:00

kl. 11:30

Frokost

Åpen post 
– innhold organiseres under samlingen, men det er også mulig å melde innlegg på forhånd:
 post@samarbeidsforum.org
Innmeldte saker:
Nytt fra IB (Inkluderende Barnevern v/Finn Arctander, Fossumkollektivet)
-       Da Finn må dra tirsdag ettermiddag blir dette punktet tatt mand//tirsd

Årsmøte
Saksliste for årsmøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv 2015 

                         1. Godkjenning av innkalling og saksliste
                         2. Valg av dirigent og referent
                         3. Årsmelding og regnskap
                         4. Budsjett og medlemskontigent
                         5. Innkommende saker 
                         6. Årsplan tom neste årsmøte
                         7. Valg

Avslutning - evaluering

Lunch & avreise

http://www.barnevernsbarna.no/no/om_lfb/
mailto:post@samarbeidsforum.org
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