
 

LEDERKONFERANSEN 2023
LAGET RUNDT BARN OG UNGE DEL 2  

 
Tverrfagl ig samarbeid i  Vest- Finnmark 

Tid:  20.  -  21.  mars 2023
Sted:  Arktisk Kultursenter Hammerfest

 
Målgruppe:

Styrere og stedfortreder .  Rektorer og inspektører .  
Leder og avdel ingsleder/virksomhetsleder for  PPT.

(Fra Alta,  Hammerfest ,  Nordkapp,  innt i l  3  fra PPT)
 Leder og stedfortreder ved helsestasjon- og

skolehelset jenesten.
Leder og stedfortreder i  barnevernst jenesten.  

Barnehage- og skoleeiere.
Rådmenn.

 
Hotell :  Det best i l les hotel lrom fra 20.-21 .  mars på Thon

Hotell  Hammerfest for  al le med behov for dette.  Spesif iser
hvis og hvem du kan dele rom med, samt legg inn eventuelle

al lergier .  Det bl i r  satt  opp buss fra Alta .  Fra øvr ige steder
samordnes transport  i  b i ler .   

 
Som vanl ig dekker RSK Vest-Finnmark hotel l ,  mat og

konferanse,  mot at  kommunene dekker transport  t i l  og fra .  
Elektronisk påmelding gjøres her

(krever innlogging)
Påmeldingsfr ist  er  1 .  februar 2023

(pga.  fr ister t i l  hotel l  og kostnadsbegrensinger kan 
vi  ikke godta påmeldinger etter denne dato) .

 

https://rsk-vest.no/min-side/?kursId=925


Mandag 20. mars 
Kl. 10.30-10.45       Kaffe og te
 
Kl. 10.45-11.00       Velkommen av Terje Wikstrøm, ordfører i   
                                   Hammerfest kommune

Kl. 11.00-12.00       Laget rundt barnet v/ Inger Bergkastet, 
                                   prosjektleder for barnehage- og
                                   skoleutvikling, Høgskolen i innlandet 
 
Kl 12.00-1215         Kaffe og te

Kl. 12.15-13.00       Laget rundt barnet v/ Inger Bergkastet 
                                   fortsetter.

Kl. 13.00-13.45       Lunsj - i foajeen AKS 

Kl. 13.45-15.00       Kvalitetsutvikling gjennom lærende  
                                   nettverk v/ Trond Lekang, 
                                   dosent, fakultet for lærerutdanning, 
                                   kunst og kultur, Nord Universitet.
  
Kl. 15.00-15.15       Kaffe/te
 
Kl. 15.15-16.15        Kvalitetsutvikling gjennom lærende 
                                   nettverk v/ Trond Lekang fortsetter.  

Kl. 16.15-16.30       Kaffe/te - noe å spise 

Kl. 16.30-17.15       Kvalitetsutvikling gjennom lærende 
                                   nettverk v/ Trond Lekang fortsetter.

KL 17.15-17.30       Avslutning av dagen - diskusjon i egen 
                                   ledergruppe/etterarbeid? Evt. noe 
                                   sosialt?
 
Kl. 19.00                  Middag for påmeldte på Thon Hotel? 

U T K A S T  P R O G R A M
D e t  t a s  f o r b e h o l d  o m  j u s t e r i n g e r



Tirsdag 21. mars 

Kl. 08.30-08.40        Vel møtt!
 
Kl. 08.40-10.00        Tverrfagligsamarbeid satt i system v/ Kari Glavin, 
                                      professor, fakultet for helsefag,  
                                      institutt for sykepleie, Vid vitenskapelige høgskole. 

Kl. 10.00-10.15          Kaffe og te
 
Kl. 10.15-11.15           Tverrfagligsamarbeid satt i system v/ Kari Glavin 
                                      fortsetter 
  
Kl. 11.15-12.00          Lunsj, i foajeen AKS

Kl. 12.00-12.45          Juridiske rundt tverrfaglig samarbeid v/ Rikke 
                                      Rosvold, Advokatfullmektig, jurist med spesiell 
                                      erfaring med opplæringsloven, mobbesaker og 
                                      arbeidsrett. 

Kl. 12.25-13.00          Kaffe og te
 
K. 13.00-14.00           Juridiske rundt tverrfaglig samarbeid v/ Rikke 
                                      Rosvold, fortsetter

Kl. 14.00-14.15          Digital evaluering: 
                                      Hva har jeg lært? Hva tar jeg med meg
                                      *hjem* og deler?

Kl. 14.15-14.30          Avsluttende appell v/ kommunalleder oppvekst 
                                      og kultur i Hammerfest Arve Paulsen 
 
Ferdig kl 14.30         «Ta med mat» og hjemreise. 



Forarbeid:
For de som ikke har gjort det ennå, les stortingsmeldingen: 
Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Forarbeid: Se disse filmene (kommer)

Etterarbeid:
Kommer!

Om foredragsholderne:

Inger Bergkastet:
Prosjektleder for barnehage- og skoleutvikling, Høgskolen i innlandet. 
Mer tekst og bilde kommer. 

Trond Lekang:
Dosent, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord Universitet.
Mer tekst og bilde kommer. 

Kari Glavin:
Professor, fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie, Vid vitenskapelige 
høgskole. Mer tekst og bilde kommer. 

Rikke Rosvold:
Advokatfullmektig, jurist med spesiell erfaring med opplæringsloven, 
mobbesaker og arbeidsrett. Mer tekst og bilde kommer. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf

