Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid
Torsdag 7. november
10.00 - 10.15

Åpning.

10.15 - 11.30

Angsten for oppdragelse
Et samfunnsetisk perspektiv. Illustrert drama i tre akter.
Per Bjørn Foros, forfatter og førsteamanuensis HiST

11.30 - 11.45
11.45 - 13.00

Pause
Angsten for oppdragelse - fortsetter
Per Bjørn Foros, forfatter og førsteamanuensis HiST
Kommentar v/Guri Elisabeth Myhre Lie, høgskolelektor, Phs

13.00 - 13.45

Lunsj

13.45 - 14.45

Bakgrunn og livssjanser.
Marianne Nordli Hansen, professor UiO
Kommentar v/Øystein Henriksen, seniorrådgiver, KoRus Nord

14.45 - 15.00
15.00 - 16.00

Pause
Jakten på det normale barnet
Solveig Østrem, førsteamanuensis, HiV
Kommentar v/Vigdis Foss, høgskolelektor, HiB

Fredag 8. november
09.00 - 09.30

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid
Arne Klyve, undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene

09.30 - 10.15

Skal barn lære mer – eller noe annet?
Per Schultz Jørgensen, professor emeritus, DPUA

10.15 - 10.30
10.30 - 11.45

Pause
Skal barn lære mer – eller noe annet? - fortsetter
Per Schultz Jørgensen, professor emeritus, DPUA
Kommentar v/Gus Strømfors, spesialkonsulent, KoRus Oslo

11.45 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.30

Hva er egentlig forholdet mellom kravene i dagens
utdanningssystem og inngang i ungdomsarbeidsmarkedet?
v/Håkon Høst, forsker NIFU
Kommentar v/ Johs Nermo, spesialrådgiver, KoRus Øst

13.30 - 13.45

Pause

13.45 - 14.45

Helsefremming og forebygging i et lokalsamfunnsperspektiv
Erik Iversen, psykologspesialist, KoRus Bergen

14.45 -15.00

Avslutning

Arrangør: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene
KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra

Forelesere:
Per Schultz Jørgensen er professor emeritus og har arbeidet ved København
universitet, Danmarks pædagogiske universitet og Sosialforskningsinstituttet. Han
har utgitt flere bøker om pedagogikk, barn og familieforhold, og han har vært medlem
av det danske Børnerådet siden rådets opprettelse i 1984.
Per Bjørn Foros er tidligere førsteamanuensis i pedagogikk og miljøfag ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har utgitt en rekke bøker, blant disse Skolen i
klemme og nå senest sammen med Arne Johan Vetlesen, Angsten for oppdragelsen.
Marianne Nordli Hansen er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
ved Universitetet i Oslo og har mange forskningsarbeid om utdanning og sosiale
forskjeller bak seg. Hun er aktuell med boken Elite og klasse i et egalitært samfunn.
Håkon Høst er statsviter og forsker ved Nordisk institutt for innovasjon, forskning og
utdanning. Han har skrevet en rekke arbeider om yrkesopplæring og ungdommens
overgang til arbeidsmarkedet.
Solveig Østrem er teolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold. Hun utga i
2012 boken Mestrer, mestrer ikke – Jakten på det normale barnet sammen med Mari
Pettersvold, der de tar til orde for å gjenopprette tilliten til fagfolk i skole og
barnehage og oppvurdere faglig skjønn, metodefrihet og mangfold, i en tid der
standardisering, kartlegging og programtenkning vinner stadig sterkere fotfeste.
Erik Iversen er senior psykologspesialist ved KoRus Bergen.
Arne Klyve er undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Arrangør: KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene
KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra

