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

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

Storefjellkurset 2023 
STOREFJELL RESORT HOTEL 14.- 16. JUNI. 

                .  

            Velkommen til Storefjellkurset 2023. 
 
Målgruppen: er PP-tjenesten, psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene, 

helsestasjoner, skole og eventuelt andre.  

 

Tid: 14.06 – 16.06.  

Kursene starter kl. 14.00 onsdag 14. juni og avsluttes kl. 12.00 fredag 16. 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) 

 

Hotellpriser: Enkeltrom,     kr. 1910,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Dobbeltrom,   kr. 1510,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Anexrom,        kr. 1510,- pr. person pr. døgn med full pensjon 

                      Lunsj  14. juni, kr. 450, - pr. person. NB Kommer i tillegg! 

                      Dagpakke for ikke boende kr 550,- pr person inkl lunsj 

 

Frister: Påmeldingsfrist er 02.mai 2023, avmeldingsfrist er 12.05.23.. 

 

PÅMELDING SKJER PÅ: enonseid@online.no eller www.fpkf.no Kursinvitasjonen 

ligger også der! 

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

barn og unge. 

 

 

 

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

 

Kurs 1: Helsefremming, forebygging, behandling og samarbeid i 

kommunen i lys av barnevernsreform/oppvekstreform og ny 

tverrsektoriell veileder for barn og unges psykiske helse. 
 

Om foreleseren: 

Anne-Kristin Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har 

lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både i kommune og i 

spesialisthelsetjeneste. Hun har skrevet fagbok om allmennpsykologi (2018), og er 

kursleder for fremtidige psykologspesialister. For tiden jobber hun som seniorrådgiver 

ved kompetansesenter rus i Skien (KoRUS Sør) med særlig fokus på tjenesteutvikling og 

forebygging for barn og unge. Ved hjelp av folkehelsemidler har hun utviklet 

undervisning i folkehelse og livsmestring; www.robustungdom.no . Anne-Kristin er 

engasjert av Liv og Røre for å utvikle undervisning om søvn til elever på videregående. 

Anne-Kristin er leder av Norsk forening for allmennpsykologi. 

 
Kursinnhold:  

Barnevernsreform/ oppvekstreform og forebyggende plan, en praktisk innfallsvinkel. Ny 

tverrsektoriell veileder psykisk helsearbeid barn og unge – hva innebærer den? Nyttige 

allmennpsykologiske tenkemåter og verktøy i førstelinjen . Tverrfaglig samhandling – et 

gjenstridig problem? Folkehelse og livsmestring i skolen – hva og hvordan? Lekens 

nødvendige plass i helsefremming og forebygging, sammen med søvnundervisning.  

Samtaler med barn vi er bekymret for. 
 

Kurs 2: «Utfordrende atferd og barns mulighet for læring». 

Kursholdere: Ann-Karin Bakken og Christin Weiss er psykologspesialister med 

fordypning i klinisk arbeid med barn og unge. Bakken er faglig leder ved NKS 

Østbytunet Senter for behandling og Fagutvikling, hvor Weiss også jobber med 

fagutvikling. Østbytunet er en døgninstitusjon for barn og unge innen psykisk helsevern, 

hvor man har vært opptatt av å oversette og implementere ny kunnskap om barn og 

unges utviklingsbehov og hvordan kunnskap om stress, traumatisering og hjernens 

utvikling kan være praktisk anvendelig i barnas miljø, enten det er i familien eller i 

skolehverdagen. Sammen med psykologspesialist Kaja Næss Johannessen har Ann-Karin 

Bakken utgitt boken «Fra Uro til Ro – Utfordrende atferd og barns mulighet for 

læring». 

 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykologi/generell/allmennpsykologi/p-389603-no/
http://www.robustungdom.no/
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Om kurset:  

Hvordan kan vi forstå barns atferd, og hjelpe de til større opplevd mestring i skole og 

barnehage? Stress og belastende livshendelser påvirker barns muligheter for utvikling 

av ferdigheter nødvendig for læring. Dersom en elev er overveldet eller dysregulert vil 

man som lærer oppleve at det er vanskelig å undervise og man vil oppleve eleven som 

mindre tilgjengelig eller forstyrrende for læringsmiljøet. Det samme er gjeldende i 

barnehagen, hvor barn kan streve med samlingsstund, samspill med andre barn og 

voksne, o.l. Nyere kunnskap om hjernens utvikling og fungering er hjelpsom for å forstå 

mer av hvorfor det er slik, og ikke minst hva som kan gjøres for å gjøre hverdagen 

lettere for eleven/barnet – gruppen som helhet – og læreren/den voksne. 

 

Kurs 3: «Skolefravær» 
 
Kursholder:Trude Havik er tilsatt som førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret ved 

Universitetet i Stavanger. Hun tok sin doktorgrad i spesialpedagogikk med tittelen 

«Skolen sin rolle for skolefravær og skolevegring». I en treåring postdoktorstilling 

jobbet hun med temaet klasseromsinteraksjoner i prosjektet CIESL. Hun har også 

forsket noe på elevengasjement og relasjoner mellom elevene. Hun har skrevet boken 

Skolefravær (ny utgave i 2023), flere bokkapitler og i stor grad bidratt i 

mediedebatten om skolefravær og skolevegring. Hun var med å etablere et 

internasjonalt nettverk om skolefravær (INSA) i mars 2018 og i etableringen av et 

norsk nettverk for skolefravær (NEST). Trude har jobbet i PPT som leder og 

spesialpedagog, som lærer og spesialpedagog i grunnskolen og har hatt ulike 

engasjement ved Læringsmiljøsenteret siden 1998 (f.eks. forskningskoordinator og 

rådgiver). Nå jobber hun i tre store forskningsprosjekter: Back2School, On The 

Frontline for Attendance (OTFA) og INTERACT. 

 

På denne samlingen vil hun sette søkelyset på det komplekse feltet skolefravær, på ulike 

typer (f.eks. skolevegring) og funksjoner, og på hvordan vi kan forebygge og avhjelpe 

skolefravær og skolevegring.  

 

Innhold:  

1.         Skolefravær- begreper, typer og funksjoner  

2.         Forebyggende tiltak 

3.         Risikofaktorer, opprettholdende faktorer og beskyttelsesfaktorer 

4.         Den viktige kartleggingen for å utvikle en felles forståelse 

5.         Tiltak når fravær er etablert – generelle tiltak og spesifikke tiltak for ulike    

            typer/funksjoner 

6.         Lovverket og betydningen av PPT’s involvering i slike saker 
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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 02.05.23! 

 

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………………………………………..  

 

 

Trenger du å bli hentet på Gol Stasjon:  

 

 

Eventuelt andre opplysninger knyttet til påmeldinger og hotellbestillingen: 

 

 

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

