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PROGRAM FOR UKE 45 – 2017 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 5/11:
kl.20:00: Middag. Vi håper at flest mulig møter frem til maten.
Trinnkurs: Etter middag samles vi i Kurssalen til en felles presentasjon.

Mandag 6/11:
kl. 08:00: Frokost
kl. 09:00: Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen
(felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 09:10: Tommy Husebye - KoRus Øst (spesialrådgiver) – «Betraktninger og refleksjoner rundt endringer i rusfeltet
Terje (Phønix), Rune (Fossum), Knut (Hiimsmoen) - «Hva er det som virker i kollektivet?»
Verdier, holdninger osv…
hva er dette udefinerbare som virker i kollektivene?
er det endringer i verdier og holdninger i rusfeltet som påvirker dette?
er det endringer i verdier og holdninger i kollektivet som påvirker dette?

kl. 12:00: Lunch
Pausen er lang for å gi anledning til en frisk tur utendørs etter maten. Ta med varme klær og gode sko!

kl. 14:00: Petter Uteligger - ca.90 minutter - 1 time foredrag + spørsmål
kl. 15:30: pause

Kl. 15:45: «Omdømme og Markedsføring»
v/Elin fra Fossum - ca.90 minutter
hvordan markedsføre oss bedre
hvordan skape blest om seg selv
kl. 17:00: Slutt for dagen
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kl. 19:00: Middag

Tirsdag 7/11:
kl.08:00: Frokost
kl. 09:00: «Skoletilbudene til alle kollektivene som har dette»
v/hvert kollektiv - 10-20 minutter på hver
hvordan er opplegget på ditt kollektiv
organisering og tenkning bak
kl. 12:00: Lunch
Pausen er lang for å gi anledning til en frisk tur utendørs etter maten. Ta med varme klær og gode sko!

kl. 14:00 «Nye trender og strømninger i rusfeltet»
v/Sturla N Johansen fra RUStelefonen
Oppdraget vi har gitt ham er bredt men vil omhandle noe av dette:
ny artikkel om MDMA/Ecsasy og kunnskapen deres om MDMA-brukerne
er det slik at dette er en ny brukergruppe av illegale rusmidler?
som du nevner så er de rekreasjonsbrukere, er det noen indikasjoner på at noen av dem (eventuelt hvem) kan bli
misbrukere/avhengige og i behov av behandling?
eventuelt hvilken type behandling?
ser dere andre trender i rusbrukerpopulasjonen som er interessante?
er det endringer i feltet som er av interesse?
jeg tenker f.eks. på legaliseringsforkjemperne og Foreningen for Tryggere Narkotikapolitikk, hva betyr dette for feltet og ruspolitikken?
hva tenker du/dere er fremtidens behov i rusbehandling?

kl. 17:00: Slutt for dagen.

kl. 19:00: Middag

Onsdag 8/11:

(felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 08:00: Frokost
kl. 09:00: Åpen post
Kollektivene melder inn saker på forhånd eller i løpet av samlingen.

kl. 11:00: Avslutning - evaulering
kl. 11:30: Lunch og avreise.
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