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Første samling – detaljprogram  
 

 

BARN OG FORELDRE MED MINORITETSBAKGRUNN 

 

Dag 1 

 

10.00 – 10.30  Registrering, kaffe/te 

 

10.30 – 11.15 Velkommen og introduksjon til KOMBA – programmet  

v/ Øystein Lund Johannessen 

• Kort presentasjon av KOMBAs prosjektteam  

• Kort presentasjon av deltakerne – ved lederne 

• Hvordan er opplæringsprogrammet lagt opp? Noen viktige 

prinsipper og presiseringer  

 

11.15 – 11.30  PAUSE 

 

11.30 – 12.15  Internasjonal migrasjon – en introduksjon v/ Gunhild Odden  

 

12.15– 13.00  LUNSJ 

 

13.00– 13.45  Kultur og kulturforskjeller v/ Sigurd Haus    

 

13.45 – 15.00  Arbeid med case v/ Sigurd Haus  

• Grupper 

• Plenum  

 

15.00 – 15.30  PAUSE med pausebuffé 

 

15.30 – 16.15  Handler det bare om kultur? Om mangfold og   

forskjellighet v/ Øystein Lund Johannessen 

 

16.15 – 16.25  PAUSE  

 

16.25 – 16.45  Introduksjon til arbeidet i læringssirklene v/ Bergit Haugland og  

Nina Baastad 

 

16.45 – 18:15  Læringssirklene møtes  

    

 

 

19.00    Middag          
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Dag 2 

 

09.00 – 09.45  Barnesyn, barndom og oppdragelse i ulike kulturer  

– en innføring v/ Øystein Lund Johannessen      

 

09.45 – 10.00  PAUSE 

 

10.00 – 10.45 Foreldreskap i ny kontekst: Når mor og far har immigrert til Norge v/ 

Memory Jayne Tembo    

  

10.45 -11.00   PAUSE 

 

11.00 – 12.00  Gruppeoppgaver – plenumssamtale v/ Øystein Lund Johannessen og  

Memory Jayne Tembo   

 

12.00 – 13.00  LUNSJ 

  

13.00 – 13.30  Rapporter og tilbakemeldinger fra      

læringssirklene– avklaringer v/ Bergit Haugland 

 

13.30 – 13.45 PAUSE 

 

13.45 – 14.30 Kunsten å forstå «den abstrakte omsorgen»: Et blikk inn i 

minoritetsforeldres kulturelle omsorgspraksis v/ Netsanet Assefa og 

Selamawit Jimma  

   

14.30 – 15.00  Oppsummering og avslutning v/ Øystein Lund Johannessen 
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Foreleserne i KOMBA - samling 1  

Øystein Lund Johannessen er forsker II ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID 

vitenskapelige høgskole. Han er prosjektleder for KOMBA-prosjektet. Lund Johannessen har 

mange års erfaring med utvikling og faglig ledelse av videreutdanninger for 

utdanningsprofesjonene og aksjonsforskning innenfor utdanningsfeltet. Lund Johannessens 

forskningsinteresse spenner fra interkulturell kompetanse i offentlig profesjonsutøvelse til studier 

av interreligiøse relasjoner i flerkulturelle kontekster. 

Sigurd Haus er organisasjonspsykolog og forsker II ved Senter for interkulturell kommunikasjon 

ved VID vitenskapelige høgskole. Han har bred erfaring med undervisning og kursvirksomhet 

innenfor interkulturell kommunikasjon, ledelse og organisasjonsutvikling. 

Gunhild Odden er utdannet sosiolog (PhD) og har som forsker primært arbeidet med tematikker 

relatert til migrasjon og mangfold, både internasjonalt og nasjonalt. Hun er forfatter av læreboken 

«Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring». I perioden 2010-2020 arbeidet 

Gunhild ved senter for interkulturell kommunikasjon. Gunhild er i dag prorektor for forskning 

ved VID. 

Bergit Haugland er høgskolelektor ved VID Oslo og underviser på bachelor i sosialt arbeid. Hun 

har arbeidet i 13 år på Bachelor i flerkulturelt barnevern ved USN/Høgskolen i Telemark. 

Spesielle faglige interesser er enslige mindreårige, tverrfaglig samarbeid, frivillige 

organisasjoner og samfunnsarbeid. Haugland er utdannet sosiolog med spesialområde innenfor 

arbeids- og organisasjonssosiologi og har lang erfaring fra ulike deler av kommunal sektor, blant 

annet som barnevernleder. 

Nina Baastad er barnevernspedagog med spesialkompetanse i arbeid med barn, ungdom og deres 

familier. Hun har master i sosialt arbeid og bred arbeidserfaring fra barnevernsfeltet. Hun har 

arbeidet innenfor barnevernsfeltet siden 1982 og blant annet jobbet i fosterhjemstjenesten i Oslo 

med fokus på flerkulturelle fosterhjem. I tillegg til det har Baastad i løpet av de siste 10 årene 

undervist og veiledet på OsloMet og VID.  

Memory Jayne Tembo er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, institutt for kultur 

og religionstudier. Hennes nåværende forskningsområde handler om innvandreres erfaringer med 

barnevernet i Norge. Hennes nyeste publikasjoner har fokusert på sosialt arbeid med 

innvandrerfamilier; hvordan innvandrerfamilier opplever den norske velferdsstaten og de 

emosjonelle opplevelsene som innvandrerforeldre rapporterer om i barnevernet, samt deres 

opplevelser av foreldreskap i et nytt land. Tembo har forskningserfaringer fra Malawi og Norge 

Netsanet Assefa er utdannet barnevernspedagog med spesialisering i etnisitet og barnevern, og 

har master i internasjonal velferd. Netsanet jobber for tiden som fagkonsulent i Plan B og er en 

av Plan Bs mest erfarne konsulenter. Han har gjennom kartleggings- og veiledningsarbeid mye 

erfaring med voldsproblematikk, psykiatri, oppdragelsesvold, og foreldrekonflikt. I tillegg til 

bred erfaring med kartleggings- og veiledningsarbeid, har han blant annet jobbet som 

miljøterapeut på Brusetkollen barnevernsenter, og som barneansvarlig på Asker og Bærum 

Krisesenter. Han har siden 2016 vært rettsoppnevnt sakkyndigvitne i ulike saker. 

Selamawit Jimma er førskolelærer og barnevernspedagog. Hun har mange års erfaring som 

pedagog, miljøterapeut og fagkonsulent. Hun er sertifisert veileder i «Circle of Security» og 

«International Child Development Program» og har bred forståelse for tverrkulturell 

kommunikasjon i familiearbeid. 


