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TORSDAG 10/11 FREDAG 11/11

Scandic Flesland
10. - 11. november 2022

09.00-09.30

09.30-10.30

10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-13.30

13.30-14.45

14.45-15.00

15.00-16.30

16.30-19.00

19.00

19.30 

Åpning v/Mola-styret, kulturelt 
innslag

Hvordan arbeide med mobbing, 
utenforskap og ensomhet 
hos barn? - et innblikk i 
løsningsfokusert tilnærming og 
supportgrupper som modell for 
inkludering 
v/ Ann Jeanette Heitmann

PAUSE

Gruppearbeid

LUNSJ

Utenforskap - Hvordan oppleves 
utenforskap å være en risikofaktor 
blant ungdommer som politiet og 
Utekontakten jobber med? 
v/ Politiet og Utekontakten

PAUSE

Back2School - en intervensjon for 
barn og unge med bekymringsfullt 
skolefravær. Presentasjon av 
tiltaket og erfaringer fra praksis.
v/ Kristin G. Askeland + Tine 
Hammerich

Egenpleie

Aperitiff

Middag

09.00-12.00

12.00-12.30

12.30-14.00

14.00-14.15

Utvikling av gode relasjoner, 
følelsesmessig regulering, empati 
og mentalisering gjennom 
gruppeaktiviteter ut fra en 
neuroaffektiv utviklingsforståelse.
v/ Susan og Mick Hart

Enkel lunsj

Er du snitch er du ferdig! Barn og 
unge tier om alvorlige hendelser 
fordi de er redde for å bli stemplet 
som «snitch». Hva kan vi gjøre 
med problematikken?  
v/ Rakel Rode Næss og Lillian 
Martinez Romero
 
Avslutning

Relasjonens kraft



Presentasjon av
FOREDRAGSHOLDERNE

Ann Jeanette Heitmann
Helsesykepleier og familieterapeut. Hun 
har jobbet med barn, ungdom og familier 
i over 20 år og har en spisskompetanse 
på mobbing, utenforskap og ensomhet 
hos barn. Ann Jeanette står også bak 
podcasten Ungdomsforeldre.

Bjørn Harald Aarre-Nilsen
Politioverbetjent på Bergen vest 
politistasjon. Jobber med å forebygge 
radikalisering, HAT-krim og voldelig 
ekstremisme i Bergen, Askøy og Øygarden. 

Utekontakten i Bergen kommune

Kristin Askeland 
Psykolog og forsker ved RKBU Vest, 
Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge, NORCE.

Tine Hammerich
Spesialpedagog. Jobber på BKL - Bergen 
kompetansesenter for læringsmiljø 
i Utadrettet avdeling. Er opplært i, 
og praktiserer B2S Back to School 
programmet i Bergen. 

Susan Hart
Cand.psych., PhD, spesialist og har siden 
midt på 1990-tallet utviklet neuroaffektiv 
utviklingspsykologi som en måte å forstå 
menneskets personlighetsutvikling. Hun 
er forfatter til en lang rekke bøker om 
neuroaffektiv utviklingspsykologi.

Mick Hart
Forstkandidat (cand.silv.) med 
en bachelorgrad i psykologi og 
sunnhetsfremmende arbeid. Gjennom 
de siste tjue år har han beskjeftiget seg 
med forskjellige genrer innenfor skuespill, 
rollespill og historiefortelling.

Rakel Rode Næss
Førstelektor i pedagogikk ved USN. Næss 
har 25 års erfaring med å arbeide med 
elever, lærere, studenters og ansattes læring 
og utvikling på ulike organisatoriske nivå. 
Omfattende erfaring med studieledelse 
og implementering av ulike tverrfaglige 
prosjekter knyttet til utdanning. Tidligere 
erfaring fra PP-tjenesten. 

Lilian Martinez Romero 
Sosialrådgiver og lærer på Holtan 
ungdomsskole i Horten. Har 19 års 
erfaring med å jobbe med ungdom på 
ungdomsskolen. Bred erfaring i systematisk 
arbeid med adferdsproblematikk i skolen.



PRISER
Hele seminaret:    kr. 3.900,-
Dagpakke:   kr. 1.500,-
Tillegg for julebord (dagpakke): kr. 800,-

BINDENDE PÅMELDING innen 7. oktober.
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 
21. oktober.

KONFERANSEHOTELL 
Scandic Flesland, 
Lønningveien 9, 5258 Blomsterdalen
55 14 03 00


