
PROGRAM FOR UKE 45 – 2019 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE og TRINNKURS (trinn 1 og 3)
 (Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 3/11:

kl.20:00:    Middag. Vi håper at flest mulig får til å komme til middagen  --  den er nydelig.
                Etter middag samles vi i Kurssalen til en felles presentasjon, dette gjelder både trinnkurs og fagkonferansen.

Mandag 4/11:

kl. 08:00:  Frokost

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

kl. 09:10: "Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet."
                  Monika Alvestad Reime legger fram sin doktorgrad.

Arbeid med barn på tvang er et kontroversielt område med dilemmaer av både faglig, etisk og moralsk art. De senere årene har
det vært en politisk ambisjon å øke reguleringen av barnevernsinstitusjonene, blant annet gjennom krav til evidensbaserte
metoder og styrking av barnets rettigheter. Disse nye kravene utfordrer etablerte arbeidsmåter. Gjennom en diskursorientert
tilnærming undersøker avhandlingen hvilke forståelser ansatte og barna selv tar i bruk når de gir mening til institusjonshverdagen
og hvordan dette står i forhold til de politiske styringstrendene. 

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. 19:00:  Middag

Samarbeidsforum for norske kollektiv

 Forside  Om  Medlemmer  Vedtekter  Kontakt  Guriset Lenker

Foto: Cecilie Thaule Løvlid

kl. 14:00:  Tema: Hvordan påvirker tvang driften på kollektivet? 
- Hvert kollektiv har 5-20 minutter.
  *Punkter som vil være greie å ha med er: hva har endret seg (jmf.
Rettighetsforskrift/gjennomføringsforskrift)?
- Tid til spørsmål/erfaringsutveksling osv..
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kl. 21:00:  Quizz

Tirsdag 5/11:

kl.08:00:   Frokost

kl. 09:00:  Våre gjester presenterer seg
Foreningen for Barnevernsbarn
A-larm
BAR

De får anledning til å presentere seg med fokus på hvordan våre pasienter/beboere/elever kan bruke dem, er også en anledning til å kommentere aktuelle
saker o.l. de er opptatt av. Ca.30 minutter hver.

Renåvangen
Veksthuset Rogaland
Floenkollektivet

De får anledning til å presentere seg og fortelle kort om sin behandling, sin modell osv.
Ca.30 minutter hver.

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. 19:00:  Middag

kl. 21:00:  Quizz

Onsdag 6/11:  (felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 08:00:  Frokost

kl. 09:00:  Åpen post
Innhold organiseres under samlingen, men det er også mulig å melde innlegg på forhånd: post@samarbeidsforum.org 

Innmeldte saker:
- Ny film fra Phoenix Haga
- Fritidsaktiviteter på Phoenix Haga

kl. 11:00: Avslutning - evaluering

kl. 12:00:  Lunch og avreise.

kl. 14:00 Sturla K Naas Johansen, seksjonsleder for RUStelefonen, legger fram bl.a. "Føre Var"-rapportene.

"Føre Var"-rapportene (fra hele landet) - trender og hva annet som kommer fram der
trender ellers i rusfeltet 
nye rusmidler? - bruk og utbredelse
hvordan kan ansatte på kollektivene bruke RUStelefonen
andre ting du tenker er interessante for oss 😄
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