Utenforskap 2021 - Kampen om selvbildet
Tid:
20. og 21. april, kl. 09.00 - 14.10
Konferansen er digital

4

Pris:
1500,- (medlem Utdanningsforbundet)
2500,- (andre)
Mer informasjon og påmelding:
udf.no/kurs
briada@udf.no

Målgruppe: ansatte i PP-tjenesten, i barnehage og skole, helse og sosialsektoren
Tema:
Til denne konferansen har vi invitert fagfolk fra ulike fagmiljøer til å belyse temaet «Kampen
om selvbildet». Vi vil løfte fram ulike sider ved og utfordringer knyttet til hva som kan fremme
og hva som kan hindre utvikling av et godt selvbilde. Konferansen er digital.
Fra programmet:
20. april
• Kampen om selvbildet, Paul Leer Salvesen, professor ved Universitetet i Agder
• Kjønnsmangfold, seksuell orientering og inkluderende praksis. Sunniva Jarmann, tiltaksleder, Rosa kompetansesenter
• Hvordan skapes - og hvordan opprettholdes et godt selvbilde i en verden av vellykkethets- og prestasjonspress? Emilie Kinge, Spesialpedagog, pp-rådgiver og forfatter
• Godt nok? Hva er det? Frihet, annerledeshet og mestring. Dilemmaer i skolens samfunnsoppdrag.
Inga Bostad, professor i filosofi, Universitetet i Oslo
• Noen å snakke med når livet er vanskelig - hva gjør Kirkens SOS – Erfaringer fra chat og
telefonsamtaletjenesten Unni Nergård Letnes, virksomhetsleder, Kirkens SOS
21. april
• Vurdering i skolen og selvbilde - ikke god nok? Bjørn Bolstad, Seniorrådgiver, UiO: - FIKS
- Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen
• Humor og etikk – humor som pedagogisk virkemiddel på godt og vondt Kirsten Flaten,
dosent i spesialpedagogikk, Høgskolen på Vestlandet
• Utenforskap på nett – hva kan det være, og hva kan gjøres for å redusere press, ekskludering og trakassering Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna
• Faktorer som fremmer barns livsmestring May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved
RKBU Midt Norge
• Menneskeverd, hva er det og hvordan kan det ivaretas i dagens samfunn? Tore Frost,
filosof og forfatter, medredaktør i tidsskriftet Omsorg, (Nordisk tidsskrift for palliativ medisin).
Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.

