BUFF – Barne- og ungdomsfaglig forum høsten 2019

”Ungdomskriminalitet”
Forebyggende innsats – en forutsetning for å hindre
marginalisering og utenforskap

Scandic Park Hotell Sandefjord 18. og 19. november 2019

BUFF-seminaret 18.- 19. november 2019
Scandic Park Sandefjord
Barne- og Ungdomsfaglig Forum (BUFF) ble etablert sommeren 1987. Forumet
henvender seg til ungdomsarbeidere og andre ansatte i fritidssektoren i Oslo og
Akershus. Forumet tar opp tverrfaglige temaer og skal først og fremst presentere aktuell
kunnskap, både erfaringer og forskning, samt metodiske tilnærminger til feltet. BUFF
presenterer derfor forelesere med så vel akademisk som praktisk bakgrunn, og legger
mer vekt på fremleggelse av stoff/teori enn på debatt. Overføringen av kunnskap til egen
virksomhet må man søke å bearbeide i egne fora. Vi gjør videre oppmerksom på at Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune gir økonomisk støtte til seminaret. Dette sikrer
lav pris på deltakeravgiften.
Scandic Park Sandefjord ligger midt i Sandefjord, like ved hvalfangermonumentet nede ved
havnen. Til Sandefjord kan du komme med bil, tog eller buss. Vi setter opp egen
BUFF-buss mandag 18. november. Bussen stopper rett utenfor hotellet i Sandefjord og kjører
tilbake til Oslo etter lunsj tirsdag 19. november.
OBS! Bussen går fra hentested Oslo S, spor 19, kl. 08.00 (Vær presis, eller så kjører den fra
deg!)
Hotellet har badeanlegg, så ta gjerne med badetøy!
Hvem er BUFF-komiteen?
Janne Lundgren

Seniorrådgiver, avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse,
Akershus fylkeskommune

Emina Simic

Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Vibeke Løvås

SaLTo-koordinator, Bydel Nordstrand

Betty Cutolo

Seniorrådgiver, Erasmus + Aktiv Ungdom, Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet

Farooq Farooqi

Leder av X-ray ungdomskulturhus i Oslo, Bydel Grünerløkka

Yvonne Larsen

Nestleder, Kompetansesenter rus - Oslo, Velferdsetaten

Thomas Pedersen

Seksjonssjef Barne- og ungdomstjenesten, Bydel Østensjø

Anders Langfeldt-Rugelbak SaLTo-koordinator, Bydel Grorud

MANDAG 18. NOVEMBER
10.15 - 11.30

Elisabeth Myhre Lie, høgskolelektor, Politihøgskolen

«Stjele, myrde, banne, hore, voldta, plyndre og bedra!
Kan DE fatte og begripe hvor de har sin raaskap fra?»

Sitat: Jens Bjørneboe

- Ungdom – råskap eller råmateriale?
11.45 – 12.30

Anne Bakosgjelten og Bjørnar Ludvigsen Kjenn, Oslo politidistrikt

«Ungdomskriminalitet»
- Utvikling og hvordan forstå?

12.45 – 13.45

Ingar Brattbakk, byforsker og samfunnsgeograf ved
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet

«Muligheter og hindringer for barn og unge i
lavinntektsfamilier»
- Kriminalitet, utenforskap og nabolag
14.00

Lunsj & innsjekk

15.15 – 16.00

Cathrine Bakke og Petter Lindqvist, ungdomskoordinatorer,
Konfliktrådet i Oslo

«Ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og gjenopprettende
prosesser»
16.15 – 17.30

Forandringsfabrikken – ungdom presenterer undersøkelsen:

«Unge som bruker vold»
- Hva handler det om, og hvordan vil vi bli møtt av systemet for at de
skal kunne gi trygg og nyttig hjelp
20.00

Middag

22.00

DJ Aziz spiller på hotellets diskotek «Tre lykter»

TIRSDAG 19. NOVEMBER
09.00- 09.45

Sigrun Gjerløw Aasland , fagsjef i Tankesmien Agenda

«Å leve med lite»

- Hvorfor fattigdom både skaper utrygghet og går i arv
10.00 - 10.45

Lars Roar Frøyland, Stipendiat og Kari Stefansen, Forsker I, begge
tilknyttet Voldsprogrammet ved NOVA, OsloMet

«Voldsbruk og voldsutsatthet blant unge»
- Hva karakteriserer unges voldsbruk i dag og hvordan er utviklingen
over tid?
10.45 - 11.15

Pause med utsjekk

11.15 - 12.00

Patrick Lie Andersen, forsker III, Seksjon for ungdomsforskning ved
NOVA, OsloMet

«Et portrett av norske klubbungdommer»
12.15 – 12.45

Fritidsklubben i et folkehelseperspektiv

Rukaia Khairy, prosjektkoordinator, Sisterhood Norge og
Isabel Espinoza, SaLTo-koordinator, Bydel Frogner.
«Sisterhood Norge»
- Jentefokus siden 2005!

13.00 – 13.30

Pål Grav og Jonas Chabchoub, Uteseksjonen i Oslo, Velferdsetaten

«Unge på Oslo S - En kartlegging av mindreårige i et
ungdomsmiljø»
13.30 – 14.00

HKH-metoden i teori og praksis
Hvordan møter vi de unge som oppholder seg i utsatte miljøer og
hvordan forbygger vi?

Anette Malme, prosjektleder og koordinator, Færder kommune

«Beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i
Færder»
- Hvordan få med ungdommenes stemme i HKH
14.00

Lunsj og avreise

Om foredragsholderne:
Elisabeth Myhre Lie er høgskolelektor ved Politihøgskolen og fagansvarlig for videreutdanning i Kriminalitetsforebyggende
arbeid.
Anne Bakosgjelten er ansatt i Stab for virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt, og har jobbet med strategisk analyse siden
2015. Hun har i tillegg bred erfaring fra politiet, kriminalomsorgen og konfliktrådet. Hun har gått politihøgskolen og har en
mastergrad i kriminologi. Bjørnar Ludvigsen Kjenn er analytiker med mange år ved Manglerud politistasjon før han startet i
Stab for virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt. Han har gått politihøgskolen og har også en mastergrad fra samme sted.
Ingar Brattbakk er byforsker og samfunnsgeograf ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet. Han benytter både
kvantitative og kvalitative metoder, og er særlig interessert i byens sosiale geografi, segregasjon, nabolagets rolle, barn og
ungdom, flytting, byplanlegging, stedsutvikling, levekår og boligsosiale forhold. Brattbakk sitter i By- og levekårsutvalget
som skal analysere og komme med anbefalinger for utsatte byområder i Norge i 2020 med vekt på barn og unges situasjon.
Cathrine Bakke og Peter Lindqvist er ungdomskoordinatorer i konfliktrådet i Oslo. Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er
strafferettslige reaksjoner som gjennomføres i konfliktrådets regi, som og bygger på prinsippet om gjenopprettende
prosess. Ungdomskoordinator har ansvar for å samle et oppfølgingsteam og utarbeidelse av en ungdomsplan med tiltak
som ungdommen skal gjennomføre. Reaksjonene består også av et ungdomsstormøte der ungdommen møter fornærmet
eller andre berørte av lovbruddet.
Forandringsfabrikken (FF) er en nasjonal ideell stiftelse som siden 2008 systematisk har innhentet kunnskap fra barn og
unge i alderen 6-21 år om hvordan de opplever møtene med skole, barnevern, psykisk helse, politi og rettssystem m.m. De
unge har forsøkt å forklare hva som ligger bak volden og de kriminelle handlingene, og hvordan de må møtes av voksne for
at de kan få hjelp til å få livet på rett vei. Det er ungdommer som presenterer kunnskapen i FF, og en prosjektarbeider er
med som tilrettelegger.
Sigrun Gjerløw Aasland er fagsjef i Tankesmien Agenda og forfatter av boka «Det trengs en landsby».
Lars Roar Frøyland er stipendiat på Voldsprogrammet ved NOVA, OsloMet, og er tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning.
Hans primære forskningsinteresse er problematferd blant ungdom, og han arbeider nå med en doktoravhandling om
voldsbruk. Kari Stefansen er sosiolog og Forsker I ved NOVA, OsloMet, og tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Hun er
prosjektleder for Forskningsprogram om vold i nære relasjoner, et 10-årig forskningsprogram med primærfinansiering fra
Justis- og beredskapsdepartementet.
Patrick Lie Andersen er forsker III ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Han er utdannet sosiolog fra
Universitetet i Oslo. I hans forskning har han særlig vært opptatt av sosial ulikhet og ungdom. Tematikken har stort sett
vært ungdoms generelle oppvekstsituasjon og levekår, men i stor grad mot deres fritidsaktiviteter – enten det er
fritidsklubber, idrettsdeltakelse eller politisk engasjement. Andersen er tilknyttet Ungdatasenteret ved NOVA.
Rukaia Khairy er prosjektkoordinator Sisterhood Norge. Rukaia kurser nye grupper, bydeler og organisasjoner i metodikken,
veileder nettverket og bistår bydeler og kommuner i implementeringen av Sisterhood-metodikken. Isabel Espinoza er
SaLTo-koordinator i Bydel Frogner. Hun har fulgt og ledet Sisterhood arbeidet siden 2006. Sisterhood som prosjekt er
organisert under Ungdomstjenesten, enhet helse barn og unge i Bydel Frogner.
Pål Grav jobber som spesialkonsulent, og har vært prosjektleder i alle Uteseksjonens HKH- kartlegginger. Han er for tiden
veileder i en pågående HKH på Majorstua. Jonas Chabchoub jobber som oppsøkende miljøterapeut, og var med i
kartleggingsteamet til «Unge på Oslo S». Han var også den som førte rapporten i pennen. Uteseksjonen i Oslo driver
oppsøkende feltarbeid overfor barn, unge og voksne i utsatte miljøer i Oslo sentrum.
Anette Malme er ansatt i Færder kommune, der hun er koordinator for Familiens Hus, kontaktperson for Ungdomsrådet og
prosjektleder for Prosjekt Positivt ungdomsmiljø. Hun har vært prosjektleder for HKH- kartleggingen og skriver av rapporten
«Beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder».

Priser seminar og transport
Pris for seminaret er kr. 1500,- per person. Vi trenger forhåndspåmelding til
bussen for å vite hvor mange som skal bli med. Bussbilletten koster 350 kroner
tur/retur. Til sammenlikning koster toget til Sandefjord 310 kroner én vei.
Påmelding skjer på følgende måte:
Send e-post til: buffkomiteen@gmail.com
E-posten skal inneholde (for hver enkelt deltaker*):
1. Navn og stilling
2. E-postadresse
3. Navn på arbeidsplass og kommune/bydel
4. Evt. busspåmelding
* Fellespåmeldinger som bare angir antall deltakere fra en kommune eller
arbeidsplass godtas ikke.
NB! Påmeldingsfrist onsdag 30.oktober, kl. 15.00. Det er begrenset antall
plasser og bindende påmelding.
Hvis det er ledige plasser ved påmeldingsfristens utløp, vil deltakere fra andre
kommuner få plass. For disse blir prisen kr 2500,- per person.
Betaling skjer på følgende måte:
Vi kan sende ut elektronisk faktura til de fleste og trenger derfor følgende
informasjon i påmeldingen:
1. Navn på virksomheten
2. Organisasjonsnummer
3. Betalers ressursnummer/annen referanse
NB! For påmeldte i Oslo kommune trengs ikke organisasjonsnummer da dette
går via Oslo kommune - Fakturasentralen.
Dersom dere ikke kan motta faktura i et elektronisk handelsformat, så må dere overføre
beløpet på konto 1503.34.45226. Merk innbetaling med «Påmelding BUFF vår 2019».
Seminaravgift kr. 1500,- per person i enerom med alle måltider inkludert.
Busstransport kr. 350,- per person.

