Regionsentersamling
RKBU/RBUP

De Utrolige Årene
(DUÅ)

Landskonferansen
for barn og unges
psykiske helse

Barn på flukt

De Utrolige Årene
Vi har gleden av å invitere til 3. nasjonale fagdag for De Utrolige Årene. Årets
fagdag blir en del av Barn og Unge kongressen i Bergen, hvor også andre
organisasjoner har sine samlinger i samme uken.
Fagdagene våre har vært en suksess. Denne samlingen har samlet svært mange
fagpersoner og ledere i Norge som arbeider med de ulike De Utrolige Årene
programmene. Vi ser en stor verdi i det fellesskap og kontaktnettet en slik
samling kan skape.
I år har vi satt sammen et program med sentrale emner for De Utrolige Årene.
Årets fagdag vil omhandle De Utrolige Årene og tilknytningsperspektivet,
barnehagen som arena, «Toleransevinduet», samt erfaringer om hvordan
De Utrolige Årene har blitt benyttet for foreldre med ulik etnisitet og bakgrunn.
Dagen har et program som gjenspeiler høyst aktuelle tema i tiden og som kan gi
nyttig kunnskap i arbeidet som utføres i Norge.
Vi ønsker velkommen til den nasjonale fagdagen!

Stephen Scott er barne- og ungdomspsykiater ved Maudsley Hospital, professor
i barns helse og atferd ved Institutt for psykiatri, King’s College, og leder for The
National Academy for Parenting Research. Han er redaktør for og medforfatter i
flere lærebøker, bla Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Han har ledet flere
forskningsprogrammer og har skrevet et stort antall vitenskapelige artikler, bla om
De utrolige årene – foreldreprogram, multisystemisk terapi (MST) og funksjonell
familieterapi (FFT). Han var leder for NICE Guideline for adferdsforstyrrelser og
antisosial oppførsel, og er nå leder for The Association for Child and Adolescent
Mental Health. I 2014 ble han utnevnt til Commander of the British Empire for sin
innsats for barn og familier.
Dag Ø. Nordanger er psykologspesialist og Dr. Psychol. Han er forsker
I ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Vest (RKBU Vest),
med en deltidsstilling ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging – Region Vest (RVTS Vest) hvor han tidligere var leder.
Han har vært en nøkkelperson i Norge for den fagutviklingen som de senere
år har skjedd rundt forståelsen av utviklingstraumatiserte barns behov,
som forsker, forfatter og ikke minst som en svært ettertraktet formilder og
foredragsholder. Han er kontaktperson for CACTUS, et nasjonalt nettverk forankret
i kompetansesentrene som jobber for fagutvikling på utviklingstraumefeltet, og
har også en rekke tillitsverv på feltet, inkludert å være nesteleder i regjeringens
Barnevoldsutvalg.
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May Britt Drugli er professor i pedagogikk og arbeider ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU og SEPU, Høyskolen
i Hedmark. Hun har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid. Hennes
forskningsfelt er relasjoner mellom barn og voksne, atferdsvansker og psykisk helse
i barnehage og skole. May Britt Drugli er en mye brukt foredragsholder og hun har
skrevet flere fagbøker, blant annet Liten i barnehagen og Atferdsvansker hos barn.
Marit Trætteberg arbeider som familiekonsulent i barn- og familietjenesten i Løten
kommune, og er utdannet barnevernspedagog. Hun har erfaring fra barnevern og
barne- og ungdomspsykiatri. Marit har arbeidet med foreldreprogrammene i De
utrolige årene siden 2006 og ble sertifisert som kollegaveileder i 2014.

PROGRAM
Tirsdag 31. mai 2016
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45

09.45 – 11.00

11.00 – 11.20
11.20 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.30

Registrering
Velkommen
Attachment beyond infancy: how much does it matter,
and what helps?
Stephen Scott
PAUSE
Stephen Scott fortsetter
Prisutdeling - gaver
LUNSJ

13.30 – 14.15

Toleransevinduet som forståelsesramme, samlende språk og verktøy
i arbeidet med utsatte barn og familier
Dag Nordanger

14.15 – 14.30

PAUSE

14.15 – 15.00

Gode barnehager for de yngste – hjerne, følelser og læring
May Britt Drugli

15.00 – 15.30

PAUSE

15.30 – 16.15

DUÅ som et tilbud til foreldre med ulik etnisitet og bakgrunn
Marit Trætteberg

16.15 –16.30

Takk for nå!
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Velkommen til Barn og Unge Kongressen 2016
NBUP og RBUP/RKBU har videreutviklet den tidligere nasjonale fagkonferansen for barn
og unges psykiske helse til en barnefaglig uke, en kongress om barn og unge.
I denne barnefaglige uken er flere arrangementer knyttet opp mot hverandre, for
å lage en stor møteplass hvor fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, kommunale
tjenester og norske forskningsmiljøer som arbeider med barn og unges psykiske helse,
velferd og barnevern kan samles. I løpet av uken vil forskning og fagutvikling formidles,
og mangfoldet av faglig aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge vil bli
presentert. Kongressen vil bygge bro mellom klinikk, kommune og forskningsarenaene
og på denne måten være et kraftsentrum for utvikling av barnefagfeltet innenfor
psykisk helse i Norge.
Under årets kongress samler vi RBUP/RKBU sitt nasjonale interne fagseminar, «De
utrolige årene» (DUÅ) sin nasjonale fagdag, Landskonferansen for barn og unges
psykiske helse, og den nye dagskonferansen «Barn på flukt». Det siste året er det
kommet et stort antall flyktninger til Norge, blant disse en stor barnepopulasjon. «Barn
på flukt» arrangeres av NBUP i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund.
NBUP og RBUP/RKBU ønsker alle som arbeider med barn og unges psykiske helse
velkommen til Bergen, og til Barn og Unge Kongressen 2016.
30. – 31. mai:
31. mai:
1. – 2. juni:
3. juni:		

RBUP/RKBU sitt nasjonale interne fagseminar
DUÅ - nasjonal fagdag
Landskonferansen for barn og unges psykiske helse
Barn på flukt

3

Regionsentersamling
RKBU/RBUP

De Utrolige Årene
(DUÅ)

Landskonferansen
for barn og unges
psykiske helse

Barn på flukt

Sosiale arrangement for alle
Tirsdag 31. mai:
Byvandring og quiz, 19:00 – 21:00.
Oppmøte i hotellbaren på Radisson
BLU Hotel Royal. Enkel servering
kr 300,-			
Onsdag 1. juni:
Festmiddag i Kongesalen,
Radisson BLU Hotel Royal, 19:30
kr 650,			

Påmelding og viktig informasjon
Godkjenninger
Det søkes om godkjenninger fra NSF, NPF og Legeforeningen.
Timetall per kurs og bekreftede godkjenninger publiseres her.
Konferanseavgift og «earlybird» tilbud
(pris i parentes gjelder påmelding til og med 15. mars,
reise og opphold kommer i tillegg.)
Påmeldingsfrist er 15. april, eller så lenge det er ledige plasser.
• Regionsentersamlingen – kun for inviterte, fellesfaktura
• DUÅ – De utrolige årene				

(kr 1250,-) kr 1450,-

• Landskonferansen/Kontorforum, begge dager

(kr 3200,-) kr 3500,-

• Landskonferansen/Kontorforum, 1 dag 		

kr 1850,-

• Barn på flukt 					

kr 500,-

Meld deg på elektronisk her
Konferansested
Radisson BLU Hotel Royal
Bryggen 5
5003 Bergen
Klikk her for kart
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Påmeldingsfrist
Vi tar imot påmelding så lenge det er ledig plass.
Betaling og faktura
Deltakelse kan betales med kort online eller med faktura. Stat, fylke og kommune
ønsker elektronisk faktura. De fleste offentlige foretak har strenge krav til adressering
og merking av faktura. Vær vennlig å innhente korrekte opplysninger vedrørende
ditt arbeidssted før påmelding, inkludert organisasjonsnummer. Faktura for
konferansedeltakelse sendes ut i begynnelsen av april med 30 dagers betalingsfrist.
Påmeldte til regionsentersamlngen blir ikke fakturert, sentrene får fellesfaktura for sine
ansatte.
Kansellering
Din påmelding er bindende. Kansellering må gjøres skriftlig til teknisk arrangør.
Kansellering etter 29. april gir ingen refusjon. Det er mulig å sende en kollega i ditt sted,
det må meldes skriftlig til teknisk arrangør.
Hotellreservasjon
Vi kan ikke garantere tilgjengelige rom ved påmelding etter 1. mai.
Ta kontakt med teknisk arrangør hvis du ønsker dobbeltrom.
• Radisson Blu Hotel Royal, enkeltrom kr 1395,- per natt (vi fakturerer)
• Thon Hotell Bergen Bryggen, enkeltrom kr 1195,- per natt (gjøres opp direkte)
• Scandic Strand Hotell, enkeltrom kr 1790,- pr natt (gjøres opp direkte)
Teknisk arrangør
Possibility AS
Kanalveien 11
5068 Bergen
Tlf. 55 11 59 00
Spørsmål om registrering/betaling: lene.vikre@possibility.no
Endringer
Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i programmet.

DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
-psykisk helse og barnevern
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