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10.45-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30
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15.30-15.45
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16.30-19.00

19.00-19.30

19.30

INNSJEKK, REGISTRERING

Velkommen
«Gjennom barneøyne»
Barns møte med psykisk lidelse – 
en datters historie 
v/ Grete Lillian Moen

PAUSE

«Gjennom barneøyne» 
v/Grete Lillian Moen
Gruppearbeid 
v/ Kari Nordeide

LUNSJ

«Krysskulturell balansekunst» 
Et blikk på smerteutrykk og 
behov knyttet til krysskulturelle 
identitetsforhandlinger
v/ Elisabeth Harnes

PAUSE

«Mangfold og sosialt ansvar»
En unik person med en egen evne 
til å gjøre en forskjell for inte-
grering og mangfold for barn og 
unge. Kåret til Sveriges beste taler.
v/ Milad Mohammadi

PAUSE

«Mangfold og sosialt ansvar»
v/ Milad Mohammadi

EGENPLEIE

APERITIFF

MIDDAG

09.00-09.45

09.45-10.30

10.30-10.45

10.45-11.30

11.30-11.45

11.45-12.30

12.30-12.45

12.45-13.45

13.45-14.00

14.00

«En presentasjon av et unikt 
skoletilbud  -  Ideologi, metode og 
resultater»
Et kulturelt innslag fra elever 
v/ Daglig leder Baste Bruarøy 
og elever ved Hyssingen 
produksjonsskole
Bygging av inkluderende 
læringsmiljøer. Hvordan 
forebygge, avdekke og håndtere 
mobbing?  
v/ Ingrid Grimsmo Jørgensen
 
PAUSE

«Timen Livet»
Et innblikk i hvordan Timen Livet
er lagt opp, og hvilke resultat 
voksne og barn på skolen 
opplever dette har gitt
Kronstad skole
v/ ledelsen og elevrådet
 
PAUSE

«Att krama en persika»
Et humoristisk og sterkt foredrag 
om foreldrerollen, ansvar og hva 
du som voksen kan gjøre for at 
barn og unge skal få et trygt og 
godt oppvekstmiljø. 
v/ Janne Lundholm

PAUSE

«Att krama en persika»
v/ Janne Lundholm

Takk for i dag
v/ George Myhrvold

LUNSJ OG AVREISE

LIVSMESTRING

VEL HJEM! KJØR FORSIKTIG!



Presentasjon av
FOREDRAGSHOLDERNE

George Myhrvold
Leder for MOLA-stiftelsen

Monica Johannesen Mørk
Tjenesteenhetsleder Bergen Vest politidistrikt og 
nestleder i MOLA-stiftelsen  

Grete Lillian Moen
Spesialrådgiver ved R-BUP Øst og Sør. Klinisk 
barnevernspedagog og familieterapeut med sp-
esialisering i barn- og unges psykiske helse. Har 
skrevet bøkene «Barns møte med psykisk lidelse- 
en datters historie» og «Jeg trenger noen å være 
glad i – møter mellom mennesker og utvikling av 
profesjonell kompetanse»

Kari Nordeide
Styremedlem i MOLA-stiftelsen og PP-rådgiver i 
PPS Vest

Elisabeth Harnes
Spesialkonsulent, Tvungen Migrasjon og Flykt-
ningehelse ved RVTS Vest. Regional koordinator 
for arbeidet med radikalisering og voldelig 
ekstremisme og negativ sosial kontroll og 
tvangsekteskap. 

Milad Mohammadi
Født i Iran. Vokst opp i Sverige. Med 
diskriminering, utenforskap og familiens sorg 
som pådriver, bestemte Milad Mohammadi seg 
for å gjøre en forskjell.  Utdannet seg til jurist 
og statsviter 22 år gammel. Kåret til Sveriges 
beste taler med integrasjon- og mangfold som 
spesialfelt.  Grunnlegger av Järvaskolan - en 
helt spesiell barneskole innen integrering i et av 
Sveriges mest sårbare områder.

Hyssingen produksjonsskole 
v /Baste Bruarøy
Daglig leder og elever ved Hyssingen 
produksjonsskole. Et alternativt skoletilbud 
for elever som har droppet ut av videregående 
opplæring.

Ingrid Grimsmo Jørgensen
Pedagog og høgskolelektor ved Institutt for 
veiledning og sosialfag - HiNN - Lillehammer.
Hun er mye brukt foredragsholder innenfor 
temaene inkluderende læringsmiljø og 
forebygging av mobbing.
  
Kronstad skole  
En barneskole i Bergen som har god erfaring med 
Timen Livet på alle trinn.

Janne Lundholm 
Virksomhetsleder i Nattevandring.nu, lokalisert 
i Stockholm og Sverige sitt svar på den norske 
Natteravnorganisasjonen.



PRISER
Hele seminaret:    kr. 3.700,-
Dagpakke:   kr. 1.500,-
Tillegg for julebord (dagpakke) kr. 800,-

BINDENDE PÅMELDING innen 10. okt.
Mola v/ konsulent Kathrine Selstø, Vadmyra skole
Tlf. 53 03 82 00
E-mail: Kathrine.Selsto@bergen.kommune.no

Faktura blir utsendt ved påmelding, 
og seminaravgift må være betalt innen 
1. november 2019

KONFERANSEHOTELL 
Scandic Flesland, 
Lønningveien 9, 5258 Blomsterdalen
14. -15. november 2019


