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Oplæg foregår på skandinavisk og engelsk
Konferenceprogram:
Fredag den 24. september
Kl. 10.30 Velkomst
Nordisk Komité formand Loveleen R. Brenna
Kl. 10.40 Minoriteters ligeværd i uddannelse, Anders Bakken, Forsker, NOVA (Norsk Institut for
forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Innlegget gir en oversikt over hva forskning viser når det gjelder norske minoritetsspråklige elevers
skoleprestasjoner i grunnskolen - og hvordan dette utvikler seg over tid. Hva påvirker resultatene? Og hvordan
kan vi forklare variasjoner mellom ulike grupper av minoritetselever? Det vil bli blant annet bli presentert en del
empiriske funn fra en fersk rapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet.

Kl. 11.40 Unges veje og valg fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i Danmark
Noemi Katznelson, centerleder, forskningsleder og lektor, Center for ungdomsforskning,
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
Oplægget vil zoome ind på forskellige unges strategier og valgprocesser i overgangen fra netop grundskolen til
ungdomsuddannelserne og de forskellige muligheder i overgangen.

Kl. 12.40 Lunch/frokost
Kl. 13.30 Den sociale arv
Kristin Halvorsen, Kunnskapsminister, Norge
Kl. 14.15 Unexpected educational pathways: student engagement and school dropout.
Kristjana Stella Blöndal, Lektor/Assistant professor Félags- og mannvísindadeild/Faculty of
social and human sciences, Island
In this study adolescent disengagement was examined among students who moved along different educational
pathways. The main findings of the study is that disengagement of students in the period of 9th and 10th grades
can distinguish between their educational pathways at the upper secondary level: some students who are at risk
academically become more resilient and some who seem to be on a promising educational track become more
vulnerable.

Kl. 15.15 Kaffe og workshop
Kl. 19.30 *Middag (internat-deltagere eller tilvalg)
Lørdag den 25. september
Kl. 09.00 Social competence and loneliness during the school year.
Niina Junttila, PhD., Senior Researcher / Centre for Learning Research, University of Turku
President / Finnish Parents' Association
A crucial issue regarding children’s and adolescents’ socio-emotional well-being relates to their role either as
“insiders” or “outsiders” in the developmentally significant peer groups. In order to become an insider, one
needs skills and behaviour patterns – either learned or inherited - that are acceptable for others. The aim of this
presentation is to focus on the important role families, peers and educators play in terms of the development of
children’s socio-emotional wellbeing and learning.

Nordisk Komité
Kl. 10.00 Modeller for samarbejde mellem hjem og skole i videregående uddannelse,
Jon Arve Eide, Rektor v/Jessheim videregående skole.
Foredraget omhandler hvordan skolen forholder seg til foreldre som ressurs i elevenes læring

Kl. 11.30 Uddannelsesvejledning – hvor er mor?
Benedikte Ask Skotte, Formand for Skole og Samfund
Både for mor og far er børnene hjerteblod - men mor har stor betydning for børns læring og ikke mindst valg af
uddannelse. Hvis vi ved det, hvorfor er det så at vi ikke indvirker på Mor´s viden om uddannelse, så hun bedre
kan guide sit barn? Fra en mor til 5, hvor den ældste har valgt samme erhverv som moderen, nummer 2 har
gjort moderen desperat,- fordi han vil noget som hun ikke ved noget om, nummer 3..... Ja,- det får I at vide
under oplægget!

Kl. 12.30 Lunch/frokost
Kl. 13.30 "Play it again Mum - so just remember this ..."
Professor Tony Stockwell, Liechtenstein
This interactive presentation will demonstrate how children between the ages of 0 and 11 learn and how to
foster and encourage them - with high visualisation and lots of audience participation.

Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 14.45 Workshop: "Learning techniques for everyone"
Professor Tony Stockwell, Liechtenstein
Learning techniques and methods for every type of learner and every occasion from the age of 7 to 70. The
techniques will be presented and praticed by the participants. Some of the things to expect:
TPR * Timeline * Pictogramme * Mindmap * Vowels * Alphabetical Salad * MP4 * Music * Songs *
Bridges * Learnflow
Keep it simple and make it fun.

Kl. 19.30 *Festmiddag (internat-deltagere eller tilvalg)
Søndag den 26. september
Kl. 09.00 ”Du kan være den ene” & ”En for alle – alle for en”
Prosjektleder Anne Britt Horn Hanssen, UNICEF Norge
Altfor mange barn i Norge vokser opp i en tøff hverdag. Forskning og erfaring viser at det ofte ikke skal mer enn
én trygg voksenperson til for å skape en positiv forandring i et barns liv. UNICEF Norge forteller om prosjektet
”Du kan være den ene” hvor vi retter søkelyset mot det private initiativ for å inspirere voksne til å ta et aktivt
ansvar for barn i sitt nærmiljø. Videre deler vi erfaringer fra prosjektet ”En for alle – alle for en” - et verktøy som
fyller fadderordningen i barneskolen med innhold. Gjennom ”En for alle – alle for en” ønsker vi å øke faddernes
sosiale kompetanse, og dermed bidra til å skape en tryggere og mer inkluderende skole.

Kl. 10.00 Om å forebygge og avdekke skjult mobbing
Tove Flack, Stipendiat, Universitet i Stavanger, Senter for Atferdsforskning
Om forebygge og avdekke av skjult mobbing. Foredraget gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan
innhente og analysere informasjon om kommunikasjon og samspill i elevgrupper via observasjon, sosiometri og
samtale med elever.

Kl. 11.00 Kaffe
Kl. 11.15 Mønsterbryder/ Løventannbarn,
Paal-André Grinderud, Forfatter og ildsjel
Hvordan man som barn og ung klarer seg gjennom en oppvekst på tross av næsten umulige oppvekstforhold

Kl. 12.15 Afslutning Loveleen R. Brenna overdragelse af formandskab til Danmark ved formand
Benedikte Ask Skotte.

