Si
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2017
En uke om vold og overgrep
i nære relasjoner

Småbarnsteamet i Lillesand

Program

Konferansier: Kjetil Nygård

Mandag 30. oktober

Tirsdag 31. oktober

Sted: Bystyresalen kl 0830 – 1100

Sted: Bystyresalen kl 0900 – 1600

Tema: Forskning /statistikk /lovverk

Tema: Seksuelle overgrep – hvordan kan vi
oppdage barn og unge?

For hvem: Alle interesserte
Kl 0830 – 0845: Åpning ved Guri UlltveitMoe, Rådmann i Lillesand kommune.
Kl 0845 – 0930: Anne Brita Thorød, UIA
Foredrag: Ungdom, psykisk helse og vold –
hva sier forskningen?
Kl 0945 – 1100: Monica Brunner
Barneverntjenesten i Kristiansand regionen
og representant fra Politiet i Agder
Tema: Hvem ”eier” volden?
Innlegg og debatt
Ettermiddag/kveldsforedrag
Sted: Lillesand ungdomsskole
Kl 1715 – 1845: Erik Sandnes Oksavik,
Stine Sofies Stiftelse
Foredrag: For barns beste må vi tørre å tenke
det verste
Kl 1845 – 1915: Trine Løland Gundersen,
Advokat
Foredrag: Avvergelse og opplysningsplikt
For hvem: Ansatte i barnehagene
Kl 1930 – 2100: Erik Sandnes Oksavik,
Stine Sofies Stiftelse
Foredrag: For barns beste må vi tørre å tenke
det verste.
For hvem: Foresatte, besteforeldre, tante,
onkel, venn, FAU, FUG, kjente, ukjente, kusine,
nabo, ALLE som vil gjøre en forskjell.

For hvem: Alle interesserte inkl barnevern,
familiesenter, rektorer, miljøteam, pedagoger,
bhg, rus og psykisk helse, helsetjenesten,
NAV, politi mfl
Kl 0900 – 0945: Anders Dovran og Eva
Dønnestad, RVTS
Foredrag: Verdier, kunnskap og fortellinger ut
i praksis
Kl 1000 – 1600: Inger Lise Andersen,
Barnefokus Sør
Foredrag: Hva er seksuelle overgrep? Hvem
utsettes og hvilke konsekvenser får det?
Hvordan avdekke, forstå og møte barns atferd.
Enkel lunsj serveres.

Onsdag 1. november

Torsdag 2. november

Sted: Lillesand ungdomsskole
kl 1230 – 1600

Sted: Bystyresalen kl 1700 – 1900

Tema: Seksuelle overgrep
”Du ser det ikke før du tror det”

For hvem: Alle interesserte, men spesielt
inviterte er politikere og helsepersonell.

Foredragsholder: Siri Søftestad, reddesmå.

Kl 1700 – 1745: Ann-Kristin Olsen,

For hvem: Ansatte i skole – rektor,
pedagoger, miljøterapeut, miljøarbeider,
renholdere, vaktmester, assistenter, SFO
ansatte, merkantil, fagarbeidere og ellers
andre interesserte.
Kveldsforedrag
Sted: Holta idrettshus Kl : 1900 – 2030

Tema: Hvem svikter barna?

leder av regjeringsoppnevnte
Barnevoldsutvalget
Foredrag: Rapporten Svikt og svik (NOU
2017:12) - Vårt nasjonale svik mot barna
Kl 1745 – 1855: Unni Mette Køpp,
overlege sshf
Foredrag: Hvor mange blåmerker må det til?

Foredrag: Jens T Jensenius,
Kommunepsykolog

Oppsummering og avslutning:

Tema: Hva er det med ”naboens” barn? Hva
gjør vi med bekymringen?

Kjetil Nygård: Hvor går veien?

For hvem: Trenere, ledere, foreninger,
frivillige, besteforeldre, foreldre,nabo, ALLE
som vil utgjøre en forskjell.

Lunsjtreff i Bystyresalen fredag 27.10.17 kl 1130-1215, Tverrfaglig familievoldsteam
presenterer seg . Hva gjør Lillesand kommune for å forebygge vold og overgrep?
Fra Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner:
Fremme åpenhet og fokus på vold i nære relasjoner gjennom holdningsskapende
arbeid ut i kommunen. Forebygge og avdekke gjennom kunnskap. Hindre at
voldsutsatte blir kasteballer i systemene.
Tverrfaglig familievoldsteam: Skal bidra til kompetanseheving om Vold i nære
relasjoner til interne og eksterne fagpersoner/grupper som arbeider med barn og
unge.

Foredragsholdere
Siri Søftestad
Sosionom og Ph.D. Hun har
arbeidet i det tverretatlige
samarbeidsmiljøet i Agder med
tema seksuelle overgrep mot barn
fra begynnelsen av 1990-årene,
blant annet som rådgiver,
underviser og forsker.
Unni Mette Stamnes Köpp, Phd
Forsker og spesialist i pediatri.
Hun er spesialist i barnesykdommer
og arbeider som overlege ved
Barne- og ungsomsavdelingen
Sørlandet sykehus og har delstilling
som medisinsk sakkyndig ved
Statens Barnehus Kristiansand.
Inger Lise Andersen
Klinisk sosionom. Lang erfaring
ift veiledning og undervisning/
opplæring i tema som : barn, vold
og traumer. Redaktør for fagbok om
seksuelle overgrep mot barn, driver
Barnefokus Sør.
Jens T Jensenius
Kommunepsykolog J.T.J. er
psykologspesialist, og har mange års
erfaring fra arbeid med barnevern,
flyktninger og psykisk helse.

Erik Oksavik
Prosjektkoordinator i Stine Sofies
Stiftelse. Underviser og holder
foredrag om vold og overgrep
i hele landet for yrkesgrupper
som jobber med barn og unge.
Han er også involvert i
prosjektene til stiftelsen.
Trine Løland Gundersen
Advokat hos kommuneadvokaten
i Kristiansand. Hennes
arbeidsfelt er blant annet
juridisk rådgivning og
barnevernrett.

Monica Brunner
Leder for Barneverntjenesten
i Kristiansandsregionen.
Barneverntjenesten har ca
140 ansatte fordelt på Søgne,
Songdalen, Lillesand, Birkenes
og Kristiansand.
Anders Dovran
Utdannet psykolog (2003),
med spesialisering i rus og
avhengighetspsykologi (2011).
Han har sin kliniske erfaring
fra arbeid innen barnevern,
tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, psykisk
helsevern (DPS) og ved spesialisert poliklinikk for
psykosomatikk og traumer ved SSHF
Eva Dønnestad
Kommunikasjonsleder for
RVTS,sør. Hun har drevet sitt
eget foretak Øye for ord i flere
år og utgitt en rekke bøker
og magasiner. Hun har ledet
mange nasjonale prosjekter med
sårbare barn, unge og voksne.
Ann-Kristin Olsen
Utdannet jurist. Hun ble Norges
første kvinnelige politimester og
første kvinnelige sysselmann på
Svalbard. I 1998 ble hun utnevnt til
fylkesmann i Vest-Agder. Hun har
i mange år jobbet internasjonalt
med vold mot kvinner og overgrep
mot barn. Hun har ledet mange nasjonale utredninger,
den siste i rekken som leder av det regjeringsoppnevnte
Barnevoldsutvalget.
Anne Brita Thorød
Sosionom og førstelektor i psykisk
helsearbeid ved Universitetet i
Agder. Har mangeårig praksis
med barn og unge i utsatte
situasjoner og har nå faglig ansvar
for tverrfaglig videreutdanning i
psykososialt arbeid med barn og
unge.

Lisbeth T Tranberg – Barneverntjenesten
Minna C Fagge – Helsestasjonen
Anette S Sandberg – Skole
Else Brit Jortveit – psykisk helse og rus

Lise Håvemoen – SLT koordinator
Tora B. Grande – Familiesenteret
Ole Morten Mouridsen – Rådgiver barnehage

SYNKRON MEDIA AS

Disse temadager arrangeres av Tverrfaglig Familievoldsteam i Lillesand kommune:

