Kurssekretær: Eric Nonseid
Adr: Starefossveien 71, 5019 Bergen

Tlf : 906 72 974

Kontonr: 9710 62 92160
e-post: enonseid@online.no

Storefjellkurset 2017
STOREFJELL RESORT HOTEL 07.- 09. JUNI.
Velkommen til Storefjellkurset 2017.
Målgruppen: er PP-tjenesten, psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene og
eventuelt andre.
Tid: 07.06 – 09.06. Kursene starter kl. 14.00 onsdag 07. juni og avsluttes kl. 13.00
fredag 09. juni.
Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol
St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom.
Arrangør: Forum for psykologer i kommuner er arrangør av kurset, kurssekretær Eric
Nonseid står for den praktiske og tekniske gjennomføringen av kurset.
Pris: Kursavgiften er kr 2000,- pr. deltaker. Kursavgiften betales til
kontonr: 97106292160 (Org.nr: 979500203). Påmelding blir registrert når kursavgift
er betalt.
Hotellpriser: Enkeltrom, kr. 1550,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Dobbeltrom, kr. 1250,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Anexrom,
kr. 1250,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Lunsj 7. juni, kr. 385, - pr. person.
Dagpakke for ikke boende kr 465,- pr person inkl lunsj
Frister: Påmeldingsfrist er 28. april 2017. Vær raskt ute da noen av kursene kan bli
fullbooket!
Avmeldingsfrist er 08. mai 2017. Etter denne dato vil kursavgift, ved avmelding, kun
bli tilbakebetalt ved å framvise sykemelding.
PÅMELDING SKJER PÅ: www.fpkf.no Kursinvitasjonen ligger også der!
Del kursinvitasjonen med kollega fra PP-tjenesten og 1.linjetjenesten i kommunene.

I år vil det bli arrangert 4 parallelle kurs, kursene er:
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Kurs 1: Varig Innsats for Verdighet og Inkludering i barnehage,
skole og hjem gjennom forebygging, avdekking og
stopping av mobbing.
Kursholder: Universitetslektor Tove Flack, Læringsmiljøsenteret UIS
Kurset vil gi deltakerne kunnskap om mobbing og konkrete verktøy for å kunne forebygge,
avdekke og stoppe mobbing i barnehage, skole og hjem. Systematikk, rollefordeling og
ansvarsområder på skolen/ i kommunen knyttet til mobbing vil bli belyst.
Disse områdene vil bli sentrale på kurset:


Små barns sosiale utvikling. Arven og miljøets betydning.



Tidlig identifisering av barn med begynnende mobbeatferd eller andre sosiale
sårbarheter.



Konkrete tiltak i barnehage, småskole og hjem når en ser at enkeltbarn/grupper av barn
sliter sosialt.



Samarbeid om tidlig støtte til enkeltbarn og barnegrupper som sliter med samspill.



Systematikk i alle ledd - hvordan får vi til det?



Hva karakteriserer etablert mobbeatferd? Fokus på gruppe prosesser og motiver bak
mobbing.



Skadevirkninger av mobbing for mobber / offer / grupper



Holdninger og faktorer som hindrer inngripen hos voksne. Hvordan identifisere og
arbeide med det?



Avdekking av mobbing - tiltak - systematikk - ansvarsfordeling -samarbeid



Stopping av mobbing - tiltak - systematikk - ansvarsfordeling - samarbeid



Forebygging av mobbing - tiltak - systematikk - ansvarsfordeling - samarbeid

Kurs 2: "Sosialangst/fobi hos barn og unge”
Foreleser: Tore Aune, Spesialist i barne- og ungdomspsykologi og ped-. psyk
rådgivning.
I kurset vil foreleser Tore Aune ta for seg viktige aspekter innen for forskning og klinisk
praksis, knyttet til sosialangst/fobi hos barn og unge. Han vil fokusere på forståelse,
forebygging og behandling, da med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (KAT)
Om Tore Aune:
Doktorgrad i klinisk barne- og ungdomspsykologi med hovedfokus på angst og angstrelaterte
vansker blant barn og unge. Arbeider nå ved NORD Universitet. Er fast sakkyndig under
ordningen "Konflikt og Forsoning" ved Inntrøndelag Tingrett. Har tidligere arbeidet ved PPT
Steinkjer, Bup og voksenpsyk. ved Sykehuset Levanger. Veileder i kognitiv terapi, og har skrevet
læreplanen i Kognitiv Miljøterapi hos Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Har publisert flere
artikler i de mest anerkjente internasjonale psykologitidsskrifter.
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Kurs 3: De minste barnas stemme
Utredning og tiltak for sped- og småbarn i risiko
Kursholdere: Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist og har i 18 år vært leder ved Aline
poliklinikk i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har tidligere jobbet i PPT, BUP og som
kommunepsykolog. Hun har vært medlem av Barnesakkyndig kommisjon, og er utdannet Marte
Meo terapeut og supervisor.
Kristin G. Furuholmen er psykologspesialist og har jobbet ved Aline poliklinikk i i 13 år. Hun har
tidligere arbeidet med aldersspekteret 4-12 år ved Frydenberg beredskapshjemavdeling og har
også arbeidserfaring fra barnevernets førstelinjetjeneste.
Sammen har de skrevet boken De minste barnas stemme – utredning og tiltak for risikoutsatte
sped- og småbarn (2015). De fikk tildelt Universitetsforlagets faglitterære pris for beste
fagbokmanus i 2012.
De vil presentere hva en gjennom forskning vet om små barns utvikling og hva som hemmer og
fremmer god utvikling. Hvordan påvirkes sped- og småbarn av traumatiserende familieforhold og
av å eksponeres for stress eller rus i fosterlivet? Med grunnlag i sin lange kliniske erfaring vil de
ta for seg hvordan en bruker kunnskapen i praksis når en vurderer barns behov for omsorg og
foreldrenes omsorgskapasitet. De vil se på ulike tiltak som kan settes inn for å gi risikoutsatte
barn en trygg oppvekst i egen familie eller når det offentlige overtar den daglige omsorgen.

Kurs 4: Elever med utrykk tilknytning og tilknytningsforstyrrelse
i skolen.
Kursholder: Joachim Haarklou, psykologspesialist med erfaring fra PPT, BUP, sakkyndig for
barnevern og retten – privat praksis fra 2001. Spesialkompetanse; undersøkelse og behandling av barn
og ungdom med tilknytningsforstyrrelse.

Kurset fokuserer på de elever skolen ikke forstår seg på, de utrygge og/eller tilknytningsskadete
elever. Disse elevene oppfører seg tilsynelatende som drittsekker, men er egentlig veloppdragne. De
oppfattes som umulige med alvorlige atferdsvansker, mens er egentlig utrygge. Dvs. at de ikke har et
atferdsproblem, men et utrygghetsproblem. ”The child is not bad, but sad”.
Disse elevene trenger verken å bli oppdratt eller atferds regulert, de trenger å bli elsket. Det gjelder
å fremme trygghet. Disse elevene er traumatiserte og blir dårlig av atferdsteoriens negative
konsekvenser, slik som time-out, straff, fratakelse av goder og utvisning. Behandlingsmotto: ”Elsk meg
mest når jeg fortjener det minst, fordi det er da jeg trenger det mest”. Kurset gir konkrete verktøy
for forståelsen av disse elevene samt hvordan hjelpe dem til bedre emosjonsregulering og dermed
mestring.
Dag 1: Reaktiv og udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse: Bakgrunn for utviklingen av en
tilknytningsforstyrrelse, dvs. normalutvikling innenfor utviklingspsykologisk teori. Presentasjon av
symptomer.
Dag 2: Tilknytningsterapi: Behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse. Å fremme en
trygg tilknytning med de tilknytningsfremmende aktiviteter. COS: Trygghetssirkelen.
Dag 3: Nettverkstilknytningsterapi: En implementering av tilknytningsfremmende aktiviteter i skolen
(og barnehage).
De som ønsker å forberede seg til kurset kan se: www.haarklaou.no
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Påmelding skjer på siden til «Forum psykologer i kommunen»:

www.fpkf.no

eventuelt til epost:

enonseid@online.no
En kan også sende påmeldingen til Eric Nonseid, Starefossveien 71, 5019
Bergen.
Påmeldingsfrist er 28.04.17!

Navn: ………………………………………………………………………………………………… Tlf…………………………………………………………..
Arbeidssted…………………………………………………………………Adresse………………………………………………………………………..
Stilling………………………………………………………………………….
E- post adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………….
NB: Alle tilbakemeldinger vedr. kursene vil bli gitt via e-post! Må oppgis.
Kursønske:
Kursnr……………………… Alternativt kursønske………………………………..
Evt.
Merknader……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kursavgift kr. 2000,- er sendt konto 97106292160…Org.nr: 979500203…….
Hotellbestilling :
Enkeltrom………………………….. Dobbeltrom………………….Anex………………………………………..
Ankomstdato:…………………………….
Hvis dobbeltrom, har jeg avtalt å dele rom med………………………………………………………………………………………
Dersom du ankommer med tog, noter tidspunkt for ankomst, slik at kurssekretær kan avtale
henting med hotellet.
Tidspunkt for ankomst……………………………………….
Eventuelle merknader…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

