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Andre samling – detaljprogram  
 

 

INTERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEVERNSFAGLIG ARBEID 

 

Dag 1 

 

08.45 – 09.00  Pålogging og digital kaffe  

 

09.00 – 09.15  Velkommen og introduksjon til samlingen     

      

     

09.15 – 10.00  Interkulturell kommunikasjon: verbal og nonverbal kommunikasjon 

   v/ Gunhild Odden 

 

10.00 – 10.15  PAUSE 

 

10.15 – 11.00  Bruk av tolk         

    - Forelesning og simulering i grupper 

   v/ Gunhild Odden  

 

11.00 – 12.00  LUNSJ  

 

12.00 – 12.45  Interkulturell kompetanse og barnevernsarbeid i minoritets- 

majoritetskontekst  

- Forelesning, gruppearbeid og arbeid med case. 

v/ Øystein Lund Johannessen og Sigurd Haus 

 

12.45 – 13.05  PAUSE 

 

13.05 – 14.00  Interkulturell kompetanse og barnvernsarbeid i minoritets- 

majoritetskontekst fortsetter 

 

14.00 – 14.15  PAUSE   

 

14.15 – 15.451  Arbeid i digitale læringssirkler 

 

        

  

                                                
1 Tidspunkter og lenker til de digitale læringssirklene sendes deltakere på epost 
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Dag 2 

 

 

08.45 – 09.00  Pålogging og digital kaffe 

 

09.00 – 10.00  Livssynsmangfold, tilhørighet og tradisjonsformidling   

 v/ Niels Fredrik Skarre og Anne Sender     

   

10.00 – 10.15 PAUSE   

 

10.15 – 11.00 Livssynsmangfold, tilhørighet og tradisjonsformidling fortsetter 

 

11.00 – 12.00  LUNSJ 

 

12.00 – 12.40 Brukermedvirkning i et minoritetsperspektiv  

v/ Charlotte K. Fladvad 

 

12.40 – 12.55  PAUSE 

 

12.55 - 13.35        Brukermedvirkning i et minoritetsperspektiv fortsetter 

   

13.35 – 13.45  Informasjon og veien videre v/ Øystein Lund Johannessen 

 

13.45 – 14.00  PAUSE 

   

14.00 – 15.002  Arbeid i digitale læringssirkler 

  

                                                
2 Tidspunkter og lenker til de digitale læringssirklene sendes deltakere på epost 
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Foreleserne i KOMBA - samling 2 

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.  

Niels Fredrik Skarre er rådgiver hos Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Han 

har vært prosjektkoordinator for «Å leve med tro og livssyn i Norge» og leder nå prosjektet 

«URO; Ungdom-religion-oppvekst» med fokus på det kulturelle og religiøse krysspresset både 

ungdom, foreldre og religiøse ledere kjenner på. Fra januar -21 har Niels Fredrik ansvar for det 

treårige prosjektet «BRO; barnevern-religion-oppdragelse». Niels Fredrik er sosiolog med 

fordypning i stigmatisering, fordommer og sosial kontroll og har videreutdanning i 

Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. 

Anne Sender er spesialrådgiver hos Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) med 

fokus på religion og politikk. Anne har vært med i arbeidet med livssynsdialog siden ideen om 

STL vokste frem for omkring 25 år siden. Hun har menneskerettigheter og prosjektledelse fra 

UiO, arbeidet for Utenriksdepartementet, i Flyktninghjelpen både sentralt og i utlandet, og vært 

mangeårig leder av det jødiske samfunn i Oslo. Hun fikk tildelt Fritt Ords pris for arbeid med 

dialog og mot antisemittisme i 2014. I STL har Anne vært sentral i utviklingen av guiden «Å leve 

med tro og livssyn i Norge. En guide for mennesker som arbeider med innvandrere og 

flyktninger» 

Charlotte K. Fladvad  er utdannet sosionom og en master i globale studier, med fordypning 

i arbeid med barn og familier i interkulturelle og interreligiøse kontekster. Hun skrev sin 

mastergrad om ungdom og sosial kontroll i en migrasjonskontekst, i samarbeid med 



 
 

4 

 

Voldsprogrammet ved NOVA. Hun har blant annet jobbet som saksbehandler i 

barneverntjenesten i flere av Oslos østlige bydeler, på barnevernsinstitusjon samt som 

prosjektleder for lokalsamfunnsutvikling. Nå jobber hun som 

seniorrådgiver/minoritetsrådgiver i IMDi, et forebyggende og kompetansehevende tiltak i 

regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Hun arbeider også selvstendig med yoga, blant annet med yoga og bevegelse som behandling 

og regulering ved traumer, komplekse traumer og utviklingstraumer. 


