Der flere virkeligheter møtes

Dialogen fortsetter

DER FLERE
VIRKELIGHETER
MØTES. DIALOGEN
FORTSETTER.
Konferansen er for fagfolk og beslutningstakere
fra hele tjenesteapparatet og foreldre til barn
og unge med nedsatt funksjonsevne

Oslo 30. – 31. mars 2009

Dialogkonferansen
SAMMENTREFF 2009

Konferansens mål er å sette søkelyset på hva som skjer
i møtene mellom foreldre til barn med nedsatt funksjons
evne og fagpersoner. Konferansen ønsker å inspirere til
dialoger om gode løsninger og gjensidig forståelse.
ARRANGØRER Utdanningsdirektoratet,
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet. I forarbeidet har også
representanter fra KS og brukerorganisasjonene deltatt.
STED Radisson SAS Plaza Hotel
Sonja Henies plass 3, Oslo
Tlf. 22 05 87 10
Arbeidsmåten blir korte innlegg og
gode muligheter til dialoger, refleksjon
og erfaringsdeling for deltakerne, som
vil sitte rundt småbord.
Målgruppen er fagfolk og beslutnings
takere fra hele tjenesteapparatet
(barnehage, skole, PP-tjeneste, sosial- og
helsetjeneste, NAV-kontorer, habiliterings
tjeneste, lærings- og mestringssentre,
kompetansesentre, Statped, familievern mv)
som møter barn, ungdom og unge voksne
med nedsatt funksjonsevne og deres
foreldre, familie, brukerorganisasjoner og
politikere.

Fagtorget er mulighetenes plass med
utstillingspresentasjoner av tilbud fra
direktorater, kompetansesentre og
prosjekter, KS og brukerorganisasjoner.
Kulturprosjektet «Schmack»
vil være en rød tråd gjennom hele
konferansen med:
- Poetiske tekster av psykiater
Brit Hunstad som er mor til et barn
med Downs syndrom.
- Fotografier av Trine Mikkelsen.
- Lyd: barnets stemme i samklang
med profesjonelle jazzmusikere
Östra teatern – presenterer en annerledes form for kompetanseutvikling
gjennom sine teaterstykker.
Boogie för benlösa handler om
Svante, Emma og Lina som akkurat har
sluttet på videregående og har hele livet
framfor seg - men hvilket liv venter?
Hvordan blir man egentlig møtt av
omverdenen når man ruller fram istedenfor
å gå? Eller når man føler seg utenfor?
Og hvordan går det med kjærligheten,
jobb og egen bolig?

Deltakere om Sammentreff 2007:
• «Dialogen rundt småbordene var en genistrek!»
• «Utrolig fint å sitte rundt samme bord og snakke
sammen, fagfolk og foreldre»
• «En god veksling mellom innlegg og refleksjoner»

program
(Se www.bufetat.no/sammentreff for mer detaljert program)

Mandag 30. mars

Tirsdag 31. mars

0900 Registrering og kaffe

0830 Ankomst og kaffe   

1000 Åpning
Östra teatern, Stockholm
«Boogie för benlösa»

0900 Tema 3: SNART VOKSEN?
Overganger gir nye muligheter
Innledninger
Dialoger

1130 Tema 1: SAMHANDLING PÅ TVERS
Nødvendig for godt resultat
Innledninger
Dialoger
1300 Lunsj    
1430 Tema 2: DET LANGE, LANGE LØPET
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne i et familieperspektiv   
Innledninger
Dialoger

1130 Lunsj
1300 Tema 4: DOBBELT OPP?
Flerkulturell med nedsatt funksjonshemming – en ekstra utfordring
Innledninger
Dialoger
1500 VEIEN VIDERE
Direktørene i tre direktorater
samtaler om muligheter og
utfordringer      

1800 Slutt for dagen
1530 Avslutning

innledere
Shaista Aiub og Nabila Zulfqar, tante
og mor til gutt med epilepsi, nedsatt
funksjonsevne og medfødt hjerneskade.

Jens Petter Gitlesen
Far til 4, deriblant Emilie med utviklings
hemming, aktiv tillitsvalgt i NFU/SAFO.

Berit Berg er førsteamanuensis og leder
for Senter for innvandringsforskning ved
NTNU Samfunnsforskning.

Gidske Holck er forsker i Statped Vest.
Hun er blant annet medlem av «Utvalg for
bedre læring for barn, unge og voksne
med særskilte behov» (Midtlyngutvalget).  

Ingrid Thunheim Bjørnstad og
Sverre Bjørnstad, foreldre til gutt,
15 år med dyp psykisk og fysisk
utviklingshemning.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter,
utdannet i pedagogikk, psykologi og
sosialpedagogikk. Hun er leder for
Foreldreutvalget for grunnskolen.
Espen Egeberg rådgiver ved Torshov
kompetansesenter. Han har arbeidet med
kompetanseutvikling innenfor feltet
minoritetsspråklige med sammensatte
lærevansker.
Liv-Berit Esborg, Unge funksjons
hemmede, Landsforening for Hjerte- og
Lungesyke (LHL).

Adrian Lorentsson, Unge funksjons
hemmede, Mental helse ungdom
Benedicte Meidell, Unge funksjons
hemmede, Foreningen for hjertesyke barn.
Terje Mesel er forsker i profesjonsetikk
ved Universitetet i Agder.
Eli Marte Rusten har en storebror med
AFS (autismespekterforstyrrelse) Eli-Marte
underviser om søskens situasjon .
Christian Wendelborg er stipendiat
ved NTNU samfunnsforskning. Han arbeider
nå med delprosjektet «Oppvekst med
funksjonshemming».

Påmelding:
www.bufetat.no/sammentreff
Foto: Michael Melford/Getty Images

Pris: Kursavgift inklusiv lunsj begge dagene: Kr. 950,Deltakerne bestiller selv overnatting. Konferansen har innhentet
tilbud fra Radisson SAS Plaza og fra Rica- hotell kjeden.
Se konferansens webside for priser og bestilling.

