
 
 

Kurssekretær: Eric Nonseid Tlf :  906 72 974 Kontonr:   9710 62 92160 

Adr: Starefossveien 71, 5019 Bergen  e-post: enonseid@online.no 
 

Storefjellkurset 2016 
STOREFJELL RESORT HOTEL 8. - 10. JUNI. 

 

Velkommen til Storefjellkurset 2016. 

 

Målgruppen: er PP-tjenesten, psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene og 

eventuelt andre.  

 

Tid: 08.06 – 10.06. Kursene starter kl. 14.00 onsdag 08. juni og avsluttes kl. 13.00 

fredag 10. 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 1800,- pr. deltaker. Kursavgiften betales til  

kontonr: 97106292160 (Org.nr: 979500203). Påmelding blir registrert når kursavgift 

er betalt. 

 

Hotellpriser: Enkeltrom,    kr. 1500,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Dobbeltrom,  kr. 1200,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Anexrom,      kr.  1200,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Dagpakke  8. juni, inklusiv lunsj kr. 450, - pr. person  

 

Frister: Påmeldingsfrist er 29. april 2016. Vær raskt ute da noen av kursene kan bli 

fullbooket! 

Avmeldingsfrist er 09. mai 2016. 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 3 parallelle kurs, kursene er: 

http://www.fpkf.no/
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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: Elever med utfordringer i skolen 

 
Kursholder: Professor i Pedagogikk Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark 
 

 Hvilke elever har utfordringer med læring og atferd i skolen? 

 Hvordan møtes disse elevene i skolen og hvilken hjelp får de? 

 Hva trenger disse elevene for i større grad å kunne realisere sitt potensial til 

sosial og faglig læring?  

 Hvordan kan en ny og forbedret praksis realiseres i skolen? 
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Innhold: 

 

Dette kurset tar utgangspunkt i nyere forskning omkring ulike elevgruppers læring og 

utvikling i norsk skole. Det vil bli presentert og analysert et omfattende datamateriale, 

og i kurset vil det bli lagt vekt på hvilke konsekvenser dette kan ha for skolenes arbeid 

med å gi elever med utfordringer et best mulig opplæringstilbud. Ikke minst vil det bli 

drøftet hvordan dagens spesialundervisning drives og hva som kan gjøres for at denne 

formen for hjelp og støtte kan bli mer treffsikkert. 

 

Thomas Nordahl er professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, leder for SePU 

(Senter for praksisrettet utdanningsforskning) og professor II på Handelshøyskolen 

BI. Han har ledet ulike forskningsprosjekter og skrevet en rekke bøker og artikler om 

ulike pedagogiske tema. Thomas Nordahl er også en mye brukt foreleser i Skandinavia. 
 

 

Kurs 3: Barn utsatt for traumer, langvarig stress og angst. 

Nevrobiologiske konsekvenser og implikasjoner for oppfølging. 

 

Kursholder: Professor emeritus Willy-Tore Mørch,  Norges artiske 

universitet Tromsø 

Kurset gir en innføring av de nevrobiologiske skader som barn kan få som følge av 

langvarig stress og angstpåføring. Dette gjelder barn som har vært utsatt for 

omsorgssvikt, vold og ovegrep og barn som kommer fra krigsopplevelser. Kurset tar også 

opp tilknytningsproblemer og problemer med emosjonsregulering og skadevirkningene av 

disse samt sammenhengen mellom fattigdom og utvikling av språklige og kognitive 

skader. Terskler for omsorgsovertakelse i barnevernet og de kliniske og pedagogiske 

konsekvensene av de skader som barnet har fått, vil bli diskutert. Det er vedtatt flere 

endringer i barnevernloven siden 2013, bl.a. muligheten for å pålegge foreldreveiledning. 

Kriterier for å pålegge slik veiledning vil bli diskutert.  

Willy-Tore Mørch er professor  emeritus i barn og unges psykiske helse ved Norges 

arktiske universitet. Han har ledet den nasjonale implementeringen av De utrolige årene 

som er et forebyggings- og behandlingsprogram for barn med atferdsvansker. Mørch 

var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderte det biologiske prinsipp i 

barnevernet. Utvalget laget NOU nr 5 (2012): Bedre beskyttelse av barns utvikling. Han 

har deltatt i flere råd og utvalg i Helsedirektoratet og Bufdir. Mørch har ledet 

barneombudets fagnettverk. I 2010 fikk han Formidlingsprisen ved Det 

helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø, og i 2011 fikk han Åse Gruda 

Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap av Norsk psykologforening. 
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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 01.04.16! 
 

 

 

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. 1800,- 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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.fpkf.no/
mailto:enonseid@online.no

