BRUKER OG ETAT MØTES 2019
En felles arena mellom interesseorganisasjoner
og offentlige etater

Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
19. september 2019

HVA GJØR UTENFORSKAPET MED OSS?

19. september 2019 – Hva gjør utenforskapet med oss?
09:00 - 09.30

Registrering m/ kaffe.

09.30 - 09.40

Velkommen v/ Gerd Janne Kristoffersen, ass.Fylkesmann i
Trøndelag.

09.40 – 10.10

Fra alt til ingenting v/ Camilla Lyngen

10.10 – 10.40

Erfaringer fra Drømmedagen – NAV Verdal – veileder/bruker

10.40 -10.55

Pause.

10.55- 11.25

Tilhørighet og utenforskap v/ Gitte Franck Sehm, Mobbeombudet i
Trøndelag.

11.25 - 12.15

Oppvekst med funksjonshemming – veien ut av jevnaldermiljøet v/
Christian Wendelborg, Forsker NTNU

12.15 – 13.15

Lunsj

13.15 – 14.00

Utenforskap og kommunikasjon v/ Arve Strandheim, Barne- og
ungdomspsykiater på Sykehuset Levanger og førsteamanuensis II
på NTNU

14.00 - 15.00.

Tøff som naken v/ Arman Vestad

15.00 – 15.15

Avslutning på dagen

15.15.

Vel hjem

Om konferansen:
Konferansen arrangeres ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 19. september
2019.
Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV
Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner.

Praktisk informasjon:
Påmelding til Fylkesmannen i Trøndelag – bruk følgende link:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/09/bruker-og-etat-motes-2019/

Bindende påmelding innen 1. september 2019. Hvis man melder seg på og ikke
møter uten at man melder forfall, blir man belastet med et fraværsgebyr på kr. 600,-.
Spørsmål kan rettes til:
FFO Trøndelag ved Kari Frøseth Johansen e-post: kari.froseth.johansen@ffo.no

Omtale av årets foredragsholdere:
Camilla Lyngen – Da jeg var 11 år fikk jeg diagnosen Morbus Crohn, den har
vært med meg på godt og vondt i 14 år nå. Iløpet av disse årene har jeg
virkelig lært å kjenne hvordan systemene og mennesker fungerer. Jeg gikk
fra alt til ingen ting! Frivilligheten reddet meg og i 2013 ble jeg valg inn i styret
til Unge funksjonshemmede, året etter ble jeg leder. Det har gitt meg
opplevelser, muligheter, en CV ikke lik noen andres og jobb i direktorat.

DrømmeDagene – et unikt samarbeid mellom NAV Verdal, Verdal
Kommune og VekstTorget. «En kickstart for sårbare unge som trenger
å finne sin vei inn i arbeidsliv eller utdanning.»

Christian Wendelborg er forsker ved NTNU Samfunnsforskning og
professor II ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid. Han har doktorgrad i
sosialt arbeid fra NTNU, og er særlig opptatt av tilbudet til barn med
særlige behov i skolen og hvordan det er å vokse opp med
funksjonshemming. I tillegg til å jobbe med spørsmål omkring
læringsmiljø og skoleutvikling, arbeider han også med studier av
familier med barn med nedsatt funksjonsevne.
Gitte er utdanna allmennlærer, med videreutdanning i blant annet
skoleledelse og rådgivning, og har en master i spesialpedagogikk. Hun
har 16 års erfaring fra arbeid med barn og unge som kontaktlærer,
spesialpedagogisk rådgiver, skoleleder og rådgiver hos Fylkesmannen
i Trøndelag. Fra 1. september har hun hatt rollen som Trøndelags
første mobbeombud, og brenner for å oppfylle barn og unges behov for
og rett til tilhørighet.
Arve Strandheim er Barne- og ungdomspsykiater på Sykehuset
Levanger og førsteamanuensis II på NTNU. Arbeider med psykisk helse
og rus hos ungdom, både i forsking og klinsisk arbeid.

Arman Vestad - Hvordan var det mulig å gå fra å være en kriminell
narkopusher til å bli en nasjonal prosjektleder i NAV?

