
PROGRAM FOR UKE 12 – 2017 PÅ GURISET FJELLSTUE 
FAGKONFERANSE  
 (Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 26/3: 

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

Mandag 27/3: 

kl. 08:00:  Frokost

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

kl. 09:10:  Tung jakke 
v/ Livirén Bratterud, regissøren bak filmen. 

Visning av dokumentarfilmen Tung Jakke - om en mann som forsøker å finne nye og utradisjonelle veier ut av angst og
depresjon. Filmen er vist på NRK, plukket ut til flere filmfestivaler og har vunnet flere priser. Deretter seminar med Livirén
Bratterud, regissøren bak filmen, som deler erfaringer og eksempler på hvordan man kan ha et sunt forhold til sin egen og
andres psykiske helse.  

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:  Landsforeningen for barnehjemsbarn -  20-års jubileum 
v/Camilla Kristoffersen, LFB 
Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter
i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. 
For å være medlem i LFB må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barneverntjenesten, så vi involverer barnevernsbarna selv i alle
ledd i vår organisasjon. 
LFB har vært en sterk pådriver for ettervern, brukermedvirkning og brukerinvolvering i dagens barnevern. I dag er vi fortsatt en
sterk samfunnsaktør som blir lyttet til av de som bestemmer, og fundamentet vårt er den erfaringskunnskapen vi kan bidra med. 

Kl. 15:30:  Inn som ei jente - ut som en kvinne 
v/Reidun Wilhelmsen, leder ved Kvinnekollektivet ARKEN 
Kvinner i rusbehandling – erfaringer fra ARKEN - hva virker? 
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kl. 17:00:  Slutt for dagen 

kl. 19:00:  Middag 

kl. 21:00 (ca):  QUIZZ  

Tirsdag 28/3: 

kl.08:00:   Frokost

kl. 09:00:  Krimprogrammet på Fossum 
v/Martin Kjeve, Fossumkollektivet 
Målet med krimprogrammet er å gi klientene: 
•    Kunnskap og forståelse i drivkreftene for kriminelle handlinger 
•    Kunnskap og forståelse i åtte ulike tankemønster som muliggjør våre valg for å begå kriminelle handlinger. 
•    Kunnskap og forståelse for valgmuligheter og at vi selv er ansvarlige for våre valg og handlinger.

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 Mindfullness 
v/Siv Høihilder Heiene, Fossumkollektivet

Hva er mindfulness?
Å trene mindfulness/ å leve mindfulness
Hvordan vi har implementert dette i behandlingen på Primæren
Orkanens øye.

kl. 17:00:  Slutt for dagen. 

kl. 19:00:  Middag 

kl. 21:00 (ca):  QUIZZ  

Onsdag 29/3:  (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 

(mailto:post@samarbeidsforum.org)Årsmøte 
Saksliste for årsmøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv 2017 

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 

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