Oslo kommune
Bydel Frogner
Enheten Helse, barn og unge
SaLTo og Ungdomstjenesten
INVITASJON TIL SISTERHOOD ERFARINGSKONFERANSEN 2018
Sisterhood i Bydel Frogner har gleden av å invitere deg til sin årlige erfaringskonferanse 12. oktober!
Konferansen vil i år ha fokus på tiltak/prosjekter/innsats som er inspirert av Sisterhood arbeidet, som i 2006
ble initiert og utviklet i Bydel Frogner. Dagen vil avsluttes med et spennende bokbad med forfatter Sofie
Frøysaa – boka JENTELOVEN og Siri Seljeseth som bokbadmester.
Dato. 12.oktober fra kl.08.45-15.15
Sted: Kulturhuset - Hovedrommet
Adresse: Youngs gate 6
PROGRAM ERFARINGSKONFERANSEN 2018
Kl.08.45-09.15
Kl.09.20-09.40
Kl.09.40-10.00
Kl.10.00-10.30

Kaffe/te og registrering
Sisterhood Bydel Frogner
Isabel Espinoza, SaLTo-koordinator
Kompetansesenter rus – Oslo
Yvonne Larsen, faglig nestleder
Politiets Nettpatrulje Oslo
Oda i Nettpatruljen

Kl.10.30-10.45

Pause

Kl.10.45-11.05

Norske Kvinners Sanitetsforening – Sisterhood som basisaktivitet
Britt Inger Skaanes, leder fagavdelingen
Motherhood Oppegård kommune
Anne Witberg, prosjektleder Oppegård kommune

Kl.11.05-12.00

Kl.12.00-12.45

Lunsj

Kl.12.45-13.45

Guttegrupper med fokus på fremtiden
Gregory Gurvich, fagleder utekontakten Oppegård kommune

Kl.13.45-14.00

Pause

Kl.14.00-15.00

Bokbad med Sofie Frøysaa, forfatter av boka JENTELOVEN
Siri Seljeseth er bokbadmester

Kl.15.00-15.15

Avslutning

Konferansen er GRATIS og finansieres av Kompetansesenter Rus, Oslo – Velferdsetaten.
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2018. OBS! Påmeldingen er bindende. De som ikke møter på
konferansen vil bli fakturert med kr. 600,Meld deg på via denne linken:
https://tjenester.oslo.kommune.no/arrangement/bestilling/bestilling.aspx?Arrangement=17a61c0cd6ad-40f4-a919-bc0c868b673c
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Innledere Sisterhood erfaringskonferanse 2018
Sisterhood Bydel Frogner
Isabel Espinoza , SaLTo-koordinator i Bydel Frogner har fulgt og ledet Sisterhood arbeidet i 12 år.
Sisterhood er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter i alderen 12-22 år. Metoden har som mål å
drive kjønnsrettet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole,
barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillig organisasjoner som samarbeidspartnere. Sisterhood er
tiltak nr. 16 i SaLTo handlingsprogram for 2017-2020. www.sisterhood.no
Kompetansesenter rus – Oslo
Yvonne Larsen, faglig nestleder, Kompetansesenter rus – Oslo har vært prosjektleder for Sisterhood sin
håndbok i jentegruppearbeid – dette både ved første gangs utgivelse i 2010, og for den reviderte utgaven
lansert i desember 2017. Yvonne Larsen har fulgt Sisterhood prosjektet siden oppstart, og lagt ned et stort
arbeid med implementering av Sisterhoodmetodikken og prosjektet generelt.
Politiets nettpatrulje Oslo
Politiets Nettpatrulje – gikk LIVE på Facebook, Instagram og Snapchat 3. september 2018!
Tiltaket skal legge til rette for god informasjon og dialog med borgerne. Nettpatruljen skal jobbe åpent og
uniformert med kriminalitetsforbyggende tiltak på Facebook, Snapchat og Instagram.
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) – Sisterhood som basisaktivitet
Britt Inger Skaanes, leder for fagavdelingen i N.K.S, som er Norges største kvinneorganisasjon med ca. 41
500 medlemmer organisert i 650 lokalforeninger over hele landet. Organisasjonens hovedformål er å bidra
til et trygt og inkluderende samfunn med spesielt fokus på kvinner. For å bedre kvinners livsvilkår jobber
sanitetskvinnene med kvinner i ulike livsfaser – fra vugge til grav. N.K.S driver i dag ulike aktiviteter for
barn i en vanskelig livssituasjon gjennom å arrangere individuelle og gruppevis drømmedager i hele landet
og gjennom aktivitetstilbud til grupper av barn i deres lokalmiljø som for eksempel på asylmottak.
Etablering av Sisterhood-grupper har vært en nasjonal satsing hos N.K.S. fra 2018.
Utekontakten Oppegård kommune – guttegrupper med fokus på fremtiden
Gregory Gurvich er fagleder for Utekontakten Oppegård. Han har mastergrad i ledelse, videreutdanning i
oppsøkende sosialt arbeid og har studert coaching og pedagogikk. Han har tidligere jobbet med oppsøkende
sosialt ungdomsarbeid i Bydel Frogner, Oslo kommune og BUP Vest.
Utekontakten Oppegård kommune – Motherhood
Anne Witberg, prosjektleder Motherhood. Tiltaket startet med mødrene som hadde døtre i Sisterhood
(grupper for jenter på ungdomskoletrinnet) og ønsket seg et sted de også kunne møtes å få påfyll.
Motherhood er et unikt pusterom for kunnskap, bevisstgjøring, refleksjon, erfaringsdeling og
nettverksbygging for mødre til barn i skolealder.
BOKBAD JENTELOVEN
Omtale av boken: Sofie Frøysaa og Ulrikke Falch har skrevet boka de selv hadde trengt da de var 16 år
og usikre på seg selv. I Jenteloven deler de raust av personlige erfaringer fra sine egne liv, blant annet
opplevelser med spiseforstyrrelser, flink pike-syndrom og depresjon. Målet deres er å bygge et
jentefellesskap som slår hardt ned på urettferdighet og trakassering, og gi unge jenter redskaper for å
kunne takle vanskelige situasjoner. Boka er inkluderende og humoristisk, men også nådeløs, krass og
kompromissløs. Jenteloven er en hardtslående survival guide til ungdomstiden med mål om å øke
bevisstheten til unge jenter om trakassering og diskriminerende oppførsel i hverdagen – og viser hvordan
den kan håndteres.
Forfatter Sofie Frøysaa er utdannet lærer, komiker, samfunnsdebattant og foredragsholder. Programleder i
podkasten «Terapi» og for «Tabukvelder» på kulturhuset i Oslo. Initiativtager til bokprosjektet Jenteloven.
Bokbadmester: Siri Seljeseth

