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

Adr: Nøysomheten 12c, 4950 Risør  e-post: enonseid@online.no 
 

Storefjellkurset 2021 
STOREFJELL RESORT HOTEL 16.- 18. JUNI. 

Avlyst/utsatt kurs fra 2020. Vi prøver igjen i år, med forbehold 
vedrørende koronasituasjonen. Se side 4 

 

               Velkommen til Storefjellkurset 2021. 
 
Målgruppen: er PP-tjenesten, psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene og 

eventuelt andre.  

 

Tid: 16.06 – 18.06.  

Kursene starter kl. 14.00 onsdag 16. juni og avsluttes kl. 13.00 fredag 18. 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 2500,- pr. deltaker. Kursavgiften betales til  

kontonr: 97106292160 (Org.nr: 979500203), når det blir klart om kurset kan 

gjennomføres 

 

Hotellpriser: Enkeltrom,     kr. 1760,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Dobbeltrom,   kr. 1410,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Anexrom,        kr. 1410,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Lunsj  12. juni, kr. 400, - pr. person. NB Kommer i tillegg! 

                      Dagpakke for ikke boende kr 500,- pr person inkl lunsj 

 

Frister: Påmeldingsfrist er 03.mai 2021. Påmeldingen er uforpliktende! Det blir tatt 

en avgjørelse 03.05 om det blir mulig å arrangere kurset 

 

PÅMELDING SKJER PÅ: www.fpkf.no Kursinvitasjonen ligger også der! 

Del kursinvitasjonen med kollega fra PP-tjenesten og kommunenes hjelpetjeneste for 

barn og unge. 

http://www.fpkf.no/
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I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs, kursene er: 

Kurs 1: «Se på meg når jeg snakker til deg!» og andre 
fortellinger om traumer og læring  
 

Kursholdere: Dag Ø. Nordanger og Steinar Hvål er begge psykologspesialister og 

kolleger ved RVTS vest. Nordanger har også en stilling som professor ved OsloMet. Han 

har vært sentral for fagutviklingen i Norge rundt forståelsen av traumatiserte barns 

behov, som forsker, forfatter (bl.a. boken «Utviklingstraumer»), og som prisbelønnet 

formidler. Han har en rekke tillitsutnevnelser på feltet, og er leder for CACTUS, et 

nasjonalt fagnettverk om utviklingstraumer. Hvål jobbet i tiden før han begynte ved 

RVTS vest som psykologspesialist i statlig barnevern, og har mye erfaring fra arbeid 

med ungdommer som bor på institusjon. Han er en svært etterspurt formidler og 

underviser, innen temaer som traumeforståelse, traumebevisst omsorg, dialogisk 

barnesamtale og barn og unge med skadelig seksuell atferd. Hans har ansvaret for 

mange av RVTS vests kompetanseutviklingsprosjekter, og er opptatt av at kunnskap skal 

vare og virke.  

Kursinnhold: Kurset handler om hvordan barn og ungdommer med reguleringsvansker 

best kan forstås og møtes av skolen og andre tjenester. Første del vil ha et teoretisk og 

forskningsmessig fokus. Ut fra nyere utviklingspsykologi og nevrobiologi blir det 

forklart hvordan omsorg former barns utvikling på godt og vondt. Modellen 

«Toleransevinduet» vil stå sentralt, og det etableres en forståelse av begrepet 

utviklingstraumer. Dette gir grunnlag for å forstå typiske vansker man ser hos utsatte 

barn, hvilke diagnostiske uttrykk man kan forvente.  

 

Fokus blir deretter på hva disse barna trenger. Ofte er barnet selv den viktigste 

informanten, men hva gjør man når barn er stille, ikke vil svare eller lukker seg? Hva 

åpner opp og hvordan sørger vi for fri fortelling uten å lede? Disse spørsmålene vil bli 

belyst av en gjennomgang av prinsipper for gode barnesamtaler. Videre tar kurset for 

seg prinsipper for traumebevisst omsorg; Hvordan jobber man reguleringsstøttende i 

praksis? Hva er «Dos & Don’ts»? Og ikke minst; Hva krever arbeidet av oss som 

hjelpere? Kursholderne vil presentere en rekke praktiske ressurser kursdeltakerne kan 

bruke, både i kontakten med barn og familier og når de selv skal formidle fagstoffet 

videre til andre. Dette inkluderer øvelser, aktiviteter og ulike psykoedukative verktøy.  

 

Kurset henvender seg primært til fagpersoner innen barnehage, skole og PPT, men vil 

være aktuelt for ansatte i alle typer tjenester for med barn og unge.  
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Kurs 2: Utvikling av interne og eksterne støttesystemer i    
         barnehage og skole. 
 

Kursholder: Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder av Senter for 

praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Han er også 

professor II i utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI. Thomas Nordahl har ledet og 

deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter og nasjonale utvalg relatert til barn 

og unge med behov for tilrettelagte tiltak i skole og barnehage. Han er en mye benyttet 

foreleser og har en skrevet en rekke artikler og bøker om ulike pedagogiske og 

spesialpedagogiske tema. 

 

Kurset vil sette søkelys på PP- tjenestens muligens nye rolle og organisering. PPT vil her 

betraktes som en del av det eksterne støttesystemet og det vil muligens innebære noen 

andre måter å arbeide på. Dette kan knyttes til både Meld.St.6 (2019-20) og til 

innstillingen fra ekspertgruppa som Nordahl ledet. Det vil det være naturlig å ta inn 

temaet «gutter som sakker akterut i skolen og andre utfordringer» i kurset. Det vil si 

hva trenger både elever og lærere støtte og hjelp til om vi skal redusere forskjeller og 

løse ulike utfordringer i skolen. 
 

Kurs 3: Skolefravær 
Jo Magne Ingul som var satt opp på dette kruset i 2020, har dessverre meldt avbud. I stedet 
har vi fått inn: 

Kursholder Trude Havik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet 

i Stavanger.  

Trude Havik har en doktorgrad i spesialpedagogikk om skolen sin rolle for skolefravær 

og skolevegring. Etter endt doktorgrad var hun postdoktor i temaet 

klasseromsinteraksjoner, og er opptatt av elevengasjement og relasjoner mellom 

elevene.  Hun har skrevet boken skolefravær, flere bokkapitler og bidratt mye i 

mediedebatten om skolefravær og skolevegring. Hun var med da et internasjonalt 

nettverk om skolefravær (INSA) ble etablert i mars 2018 og har vært med å etablere 

et norsk nettverk for skolefravær. Hun har jobbet i PPT som leder og spesialpedagog, 

som lærer og spesialpedagog i grunnskolen og i mange arbeidsroller ved 

Læringsmiljøsenteret (f.eks. forskningskoordinator og rådgiver) før hun gikk over i en 

stipendiatstilling i 2010.  

 

På denne samlingen vil hun fokusere på både skolefravær generelt, men med hovedfokus 

på skolevegring og hva dere som jobber med elvene kan gjøre for å forebygge og 

avhjelpe skolefravær og skolevegring.  

 

Innhold:  

1.         Begreper og typer skolefravær  

2.         Forebygging av skolefravær og skolevegring 

3.         Risikofaktorer, opprettholdende faktorer og beskyttelsesfaktorer 

4.         Kartlegging av ulike risikofaktorer 

5.         Tiltak når fravær er etablert. 
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NB: 

Storefjell hotell har siden juli 2020 holdt åpent, med svært strenge smittevern 

tiltak. Hotellet har kapasitet til 300 gjester i enkeltrom, men har som følge av 

Covid19 situasjonen lov til å bruke halve kapasiteten (150). Hotellet har store 

kurslokale der en kan opprette tilstrekkelig avstand mellom deltakerne. Det settes 

en max grense på 50 deltakere på hver kurs. Alle måltidene blir gjennomført i 

grupper på 75 som møter til ulike tidspunkt. Spisesalen har en kapasitet til 750 

gjester, det blir da mulighet å sitte spredt i lokalet.  

Påmelding er uforpliktende fram til 03.05. Det vil da bli tatt en avgjørelse om det 

er mulig å gjennomføre kurset på bakgrunn av antall påmeldte og Covid19 

situasjonen. Dersom det blir bestemt at kurset kan gjennomføres, blir de påmeldte 

orientert om dette, og kan betale kurs avgiften på kr 2500,- til konto 

97106292160 (Org.nr: 979500203), 
  

Påmelding skjer på siden til «Forum psykologer i kommunen»: www.fpkf.no  eller til 
epost: enonseid@online.no  

En kan også sende påmeldingen til Eric Nonseid, Nøysomheten 12c, 4950 Risør.   

Påmeldingsfrist er 03.05.21! 

 

Navn: ………………………………………………………………………………………………… 

Tlf………………………………………………………….. 

 

Arbeidssted…………………………………………………………………Adresse……………………………………………………… 

 

E- post adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

NB: Alle tilbakemeldinger vedr. kursene vil bli gitt via e-post! Må oppgis. 

Kursønske: 

 

Kursnr……………………… Alternativt kursønske……………………………….. 

 

Evt. 

Merknader……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Kursavgift kr. 2500,- er sendt konto 97106292160…Org.nr: 979500203……. 

 

Hotellbestilling :                                                

 

Enkeltrom………………………….. Dobbeltrom………………….Anex………………………………………..  

 

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

