Invitasjon til konferanse onsdag 19. september 2018

På tvers-konferansen 2018
- vil du dele erfaringene dine med oss?
Et samarbeid for oss som har lyst til å gjøre det beste for barn
og unge
Skolelederforbundet, Norges politilederlag, Elevorganisasjonen,
Foreldreutvalget for barnehagen/
grunnopplæringen (FUG/FUB), Oslo kommunale
Dato: 19. september 2018
foreldreutvalg (KFU Oslo) og Frivillighet Norge står
Sted: Clarion Hotel & Congress
sammen for å gjøre det som er best for barn og
Oslo Airport
unge.
Tid: 10.00-17.00
Barnehager og skoler er viktige oppvekstarenaer for
barn og unge. Hvordan kan andre tjenester og frivillig
sektor samarbeide med barnehagene og skolene for å skape best mulig oppvekstmiljøer?
Vi ønsker å samle gode eksempler som kan inspirere og gi ideer slik at vi kan hjelpe
hverandre.
Vi ønsker å samle ressurspersoner til en arbeidskonferanse. Vi ønsker aktører som på en
eller annen måte arbeider med oppvekstsmiljø. Det kan være samarbeid mellom for
eksempel barnehage og skole, skole og frivillige organisasjoner, barnevern og barnehage,
politi og foreldre. Erfaringene kan
være både gode og dårlige.
En stor del av konferansen vil bestå
av erfaringsdeling. Deltakerne må
derfor være villige til å forberede seg
til å bidra aktivt i diskusjonene på
konferansen og dele sine erfaringer.
Dette er en glimrende mulighet til å
bygge nettverk og få nye idéer.

Påmelding
Svar på e-posten du fikk denne invitasjonen av.
Påmeldingsfrist: 1. juni
Konferansen er gratis. Deltakerne må betale reisekostnadene
selv. Du får bekreftelse på e-post hvis du får plass.

Gi en kort begrunnelse for hvorfor du
vil delta, og hva slags samarbeid og
erfaringer du har hatt. Vi vil forbeholde oss retten til å sette sammen en deltakergruppe
som totalt sett vil være formålstjenlig.

Faglig tema for konferansen

• Hva er de viktigste utfordringene?
• Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?
• Hva kan vi skape sammen?
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Hva er bakgrunn for konferansen?
Mange av utfordringene som skole og barnehage møter
er så store og vanskelige at de ikke kan greie å
håndtere dem alene. Skolen og barnehagen bør derfor
samarbeide med andre aktører: oﬀentlige, private og
frivillige. Det er en utfordring at mange av aktørene har
for lite kjennskap til hverandre, og mangler tilstrekkelig
kompetanse. Delingskultur og tillit blir viktig.
Konferansen er finansiert av Partnerskap mot mobbing,
PMM. PMM erstattet Manifest mot mobbing.
Regjeringens partnere i det nye partnerskapet er
Sametinget, Utdanningsforbundet, KS, Foreldreutvalget
for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen,
Fagforbundet, Skolenes landsforbund,
Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk
Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og
Kristne Friskolers Forbund på vegne av
friskoleorganisasjonene.

Det er mange man kan
samarbeide med.
For eksempel PP-tjeneste,
barnevern, helsetjeneste,
barne- og ungdomspsykiatri
(BUP), NAV, politi, bibliotek,
idrettsklubber, kirke, moské,
lokalt arbeidsliv, foreldre,
andre skoler og barnehager,
frivillige organisasjoner og så
videre.

Samarbeid på tvers
•
•
•
•

av tiltak rettet mot barns og unges oppvekstmiljø.
mellom oﬀentlige, private og frivillige aktører om barns og unges oppvekstmiljø.
av fag, etater og oﬀentlig og frivillig sektor.
for friskfaktor, livsmestring og livsglede.

Vi trenger deg. Du trenger oss.
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