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Samarbeidsforum for norske kollektiv

Forside Om Medlemmer Vedtekter Kontakt Guriset Lenker

PROGRAM FOR UKE 12 – 2014 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE 
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 16/3:

Mandag 17/3:

Tirsdag 18/3:

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)

Magne Raundalen - barnepsykolog: 
Innlegg med utgangspunkt i artikkelen «Generasjonsoverføring av Barnevernstjenester»
http://www.bufetat.no/PageFiles/9263/1/Web_Oppvekstrapporten_2013_es.pdf   artikkel 2, side 154

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

«Barnevakten» v/Jan Erik Kråglund   http://barnevakten.no
 Nettvett – tips og råd til ungdom/voksne om hvordan forholde seg på internett, feller å gå i, hva du skal være obs på
 osv. – tips og triks.

Slutt for dagen

Middag

kl. 08:00

kl. 09:00

kl. 12:00

kl. 14:00

kl. 17:00

kl. 19:00

Frokost

Narve Kallevik -  Kriminalomsorgen  region sør-vest 
legger fram informasjon om §12-soning 
- Nye regler og rutiner for soning i institusjon

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

Merete Askim - ærnæringsfysiolog – Norsk Proteinintoleranse Forening:
Askim holder sitt innlegg «ernæring, matens opioide peptider - og rus» 
For mer informasjon se artikkelen: 
- FOR RUSAVHENGIGE KAN DENNE MATEN GJØRE ALT VERRE

Slutt for dagen
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Onsdag 19/3       (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

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

Innkommet sak til åpen post: 
Anita Vårvik – ansatt på Fossumkollektivet:
«Et innblikk i 12-trinn, hvordan det praktiseres i NA og hvordan Fossum overfører dette til behandlingspraksis.»

Årsmøte
Saksliste for årsmøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv 2013: 

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
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