25. November 2021 – Scandic Havet

ALLE BARN ER ALLES ANSVAR
EN KONFERANSE OM UTSATTE BARN

Konferanseavgift: GRATIS
Vi har den glede å kunne tilby årets
konferanse UTEN PÅMELDINGSAVGIFT.
Konferansen er et samarbeid mellom RVTS
Øst, RVTS Nord & Krisesenteret i Salten.
For at hotellet skal få riktig antall dagpakker er det
BINDENDE påmelding innen 5. November til:

krisesenteret@bodo.kommune.no
Ved ugyldig fravær vil du kunne bli fakturert med kr. 850.-

•
•
•
•

Lunsj
Kaffe/Te
Kake/Frukt
Internett-tilkobling
Alexander Skadberg
Alexander Skadberg er en prisbelønnet foredragsholder. I 2019 ble han utnevnt Bodøambassadør og ble tildelt Terje Nilsens ærespris for sitt arbeid for psykisk helse.
Livet hans har likevel ikke alltid vært så fullt av solskinn. Alexander Skadberg hadde
en tøff start på livet. Fra barnehjemmet hvor han vokste opp i Colombia, til han ble
adoptert av en familie i Norge. Faren var alkoholiker, broren ble tidlig avhengig av
rus, og det var moren som alene forsøkte å holde familien samlet. Han ble tidlig
diagnostisert med AD/HD, har vært innom institusjoner og ungdomshjem, rus- og
kriminelle miljøer.

Kirsten Eriksen
Kirsten Eriksen har mange års erfaring i å jobbe med barn og unge, familie og
nettverksarbeid i ungdomspsykiatrien i Norge og Danmark.
Kirsten jobber særlig med utsatte barn og unge og hvilke konsekvenser og hvilke
uttrykk dette kan få i et lengre perspektiv. I tillegg jobber hun med tema om
menneskehandel, flyktningehelse og tvungen migrasjon, forebyggende
familiesamtaler ved familiegjenforening og grunnleggende traumeforståelse særlig
retta mot skoler og barnehager.

Lars Halaas Lyster
Lars H. Lyster har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og barn/ ungdom (BUP,
akuttavdeling, familieavdeling og ambulerende team).
Lars jobber særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Komplekse traumer hos barn er et annet spesialområde og Lars var med på å etablere
RVTS Øst sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO.

Program
07.45 Registrering
08.30 Åpning
08.45 Alexander Skadberg
09.45 Pause
10.00 RVTS (Nord) Kirsten Eriksen – «Om
utenforskap og tilhørighet»
10.30 Para Film & Teater «JEG»
11.30 Lunsj
12.30 Lars H. Lyster (RVTS Øst) «Vold
mot barn og unge»
13.15 Pause
13.30 Lars H. Lyster forts «Vold mot barn
og unge».
14.15 Pause
14.30 Lars Lyster forts. «Vold mot barn og
unge»
15.15 Avslutning
15.30 Vel Hjem

Para Film & Teater
Para Film & Teater jobber med varierte sceneoppsetninger og filmproduksjoner.
Teaterforestillingen «Jeg» spilles av skuespillere fra Para Film & Teater. Temaet i forestillingen er en kvinne som ikke klarer å forlate sin voldelige
ektemann. Vold i nære relasjoner mot kvinner og barn er et svært alvorlig problem, både for den enkelte og for samfunnet. Den største fienden til å bekjempe
vold i nære relasjoner er taushet. Vi trenger mer kunnskap, om at det i hele tatt finnes, og er dessverre normalt.

