Si det til
noen
2018

En uke om vold og overgrep

• Ingen påmelding
• Fri inngang

Program

Konferansier: Kjetil Nygård

Tema: Unge med

Mandag 29. oktober

Tirsdag 30. oktober

Sted: Bystyresalen kl 0900 – 1400

Sted: Lillesand ungdomsskole og
Møglestu vgs kl 1000 – 1330

Tema: Skadelig seksuell atferd og krenkelser
på nett – samfunnsproblematikk
Omfang/forståelse
For hvem: Alle som jobber med barn
og unge og/eller andre som ønsker økt
kunnskap om tema.
Kl 0900 – 0920: Kulturelt innslag
Åpning ved Guri Ulltveit-Moe, rådmann i
Lillesand kommune.
Kl 0920 – 0930: Om Ressursteamet
i Lillesand kommune
Kl 0930 – 1015: Else Almås, UIA
Foredrag: Seksuell folkeskikk
Pause
Kl 1030 – 1115: Kaja Hegg, Redd Barna
Foredrag: Barns rett til å være trygge på nett.
Hvordan kan vi bedre forebygge seksuelle
krenkelser mellom ungdom

Tema: Krenkelser på nett
For hvem: Ungdom, ansatte i skolen og alle
som ønsker mer kunnskap om tema
Lillesand og Høvåg ungdomsskole
Kl 1000 – 1140: Mia Landsem
Foredrag: Naken på nett
Kl 1115 – 1145: Sakar Hamawandi,
politijurist
Foredrag: Hva er lov?
Møglestu vgs
Kl 1200 – 1330: Mia Landsem
Foredrag: Naken på nett
Sakar Hamawandi, politijurist
Foredrag: Hva er lov?

Lunsj
Kl 1145 – 1230: Kaja Hegg fortsetter
Kl 1245 – 1330:
«Operasjon Dark Room»- hva er det?
Politiet

Kveldsforedrag
Sted: Hotel Norge i Lillesand kl 1900
Filosofikafé
Tema: Krenkelser i moderne tid.
Foredragsholder: Hans Grelland
Tema: Panelsamtale
Deltakere: Ella Kopperud,Espen Lia og
Frode Fjellbråten Nilsen
Velkommen til et spennende tema.
Lillesand sanitetsforening
sponser dette arrangementet

skadelig seksuell atferd og krenkelser av barn og unge på nett
Onsdag 31. oktober

Torsdag 1. november

Sted: Bystyresalen kl 0900 – 1100

Sted: Bystyresalen kl 0900 – 1130

Tema: Seksualitet hos førskolebarn

Tema: Barn/unge som har en problematisk
seksuell atferd

For hvem: Alle som jobber med barn
og unge og/eller andre som ønsker økt
kunnskap om tema.
Kl. 0900 – 1100: Jens T. Jensenius,
Kommunepsykolog
Foredrag: Seksualitet hos førskolebarn – Når
og hvordan skal voksne undervise, oppmuntre,
tåle, følge med, gripe inn?
Sted: Lillesand ungdomsskole
kl 1230 – 1530
For hvem: Ungdomsskole ansatte, andre
som jobber med barn og unge eller søker
mer kunnskap
Foredragsholder: Inger Lise Andersen,
Barnefokus sør
Foredrag: Barn og unge med problematisk
og /eller skadelig seksuell atferd – hva kan vi
gjøre for å hjelpe dem?

For hvem: Alle som jobber med barn
og unge og/eller andre som ønsker økt
kunnskap om tema.
Kl 0900 – 1130:
Foredragsholdere: Odd Kenneth Hillesund,
RVTS Sør og Nina Sletten og Vibeke
Bordevich, Barnehuset i Kristiansand
Foredrag: Vårt arbeid med barn og unge med
skadelig seksuell atferd.
Kl 1200 – 1300: Stine Sofies stiftelse
Foredrag: Hva gjør vi og hvordan har det gått?

Mandag 5. november (Merk ukedag!)
Sted: LUS kl 1830 – 1930
«Helsesista»
Foredragsholder: Tale Krohn Engvik
Foredrag: Våg å være
For hvem: ALLE som vil ha en god time
med humor, alvor og direkte tale.
Høvåg sanitetsforening
sponser dette arrangementet

Fra Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner:
Fremme åpenhet og fokus på vold i nære relasjoner gjennom holdningsskapende
arbeid ut i kommunen. Forebygge og avdekke gjennom kunnskap. Hindre at
voldsutsatte blir kasteballer i systemene.
Ressursteam mot vold og overgrep: Skal bidra til kompetanseheving om vold og
seksuelle overgrep til interne og eksterne fagpersoner/grupper som arbeider med
barn og unge.

Foredragsholdere
Elsa Almås
Psykolog og professor, ansatt ved
UIA. Hun er også familieterapeut og
spesialist i klinisk sexologi. Almås har
publisert en rekke artikler og fagbøker.

Kaja Hegg
Ansatt i Redd Barna med ansvar for
barns rettigheter på nett og ellers.
Hun arbeider mest med nettvett,barns
medvirkning,barnevern og forebygging
av hatprat. Hegg har en særskilt
kunnskap om internettrelaterte
overgrep mot barn og unge, med fokus på å styrke
hjelpeapparatet.
Mia Landsem
Bildetyvjeger, fighter og gamer.
Landsem kjemper mot brudd
på tillit og intimsoner. Hun blir
provosert av urettferdighet og
bruker mye tid i kampen mot folk
som sprer private bilder.
Sakar Hamawandi
Politifullmektig i Agder
politidistrikt.

Hans Grelland
Professor i kvantekjemi, har en
master i filosofi og er ansatt ved
UIA. Grelland forsker på følelser ut
fra et fenomenologisk ståsted og
har skrevet en rekke bøker innefor
feltet filosofi.
Jens T Jensenius
Kommunepsykolog J.T.J. er
psykologspesialist, og har mange års
erfaring fra arbeid med barnevern,
flyktninger og psykisk helse.

Inger Lise Andersen
Klinisk sosionom. Lang erfaring ift
veiledning og undervisning/opplæring
i tema som: Barn, vold og traumer.
Redaktør for fagbok om seksuelle
overgrep mot barn, driver Barnefokus
Sør.
Odd Kenneth Hillesund
Seniorrådgiver ved
Regionalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging(RVTS) region
sør. Han har i mange år jobbet
som familieterapeut og er opptatt
av å forstå barn og unge i lys av deres opplevelser.
Hillesund vil bidra til å omsette kunnskapen om hva
ulike livsbelastninger hos barn og unge kan medføre,
ut i gode helende menneskemøter.

Barnehuset
Et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og
utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke
om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller
vært vitne til vold i familien.
«Helsesista» Tale Krohn Engvik
Sykepleier og helsesøster.
Hun er kjent som hele Norges
helsesøster i sosiale medier og
jobber heltid med Helsesista AS.
Helsesista finnes på Snapchat,
Instagram,Facebook, Twitter og
YouTube.

Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies stiftelse skal endre samfunnet gjennom
å være modig, kompromissløs og alltid på barnas
side. Stine Sofies senteret er et nasjoanlt mestringsenter, der hovedmålet er å styrke voldsutsatte
barns motstandskraft. Et annet mål er å gi barna
mestring, læring og gode opplevelser.

Lisbeth T Tranberg – Barneverntjenesten
Minna C Fagge – Helsestasjonen
Anette S Sandberg – Skole
Irene Aas Skaar – psykisk helse og rus

Lise Håvemoen – SLT koordinator
Tora B. Grande – Familiesenteret
Kjetil Nygaard – Politiet
Jens T. Jensenius – Kommunepsykolog

SYNKRON MEDIA AS

Disse temadager arrangeres av Ressursteam mot vold og overgrep i Lillesand kommune:

