
Tredje samling - detaljprogram 

 
SÅRBARHET OG MYNDIGGJØRING I MINORITETSPERSPEKTIV 
 

Dag 1 

08.45 – 09.00   Pålogging og digital kaffe 

 

09.00 – 09.15   Velkommen og introduksjon til samlingen  

 

09.15 – 10.00   Vold i minoritetsfamilier. Undersøkelse – brukerperspektiv v/ Ingunn 

Studsrød UIS 

10.00 – 10.15   PAUSE 

 

10.15 – 11.00   Gruppearbeid - vold i minoritetsfamilier  

 

11.00 – 11.15  PAUSE 

 

11.15 – 11.45   Presentasjon og diskusjon i plenum  

 

11.45 – 12.45   LUNSJ 

 

12.45 – 13.45   Resiliens, anerkjennelse og myndiggjøring v/ Kristina Johansen UIS 

 

13.45 – 14.00   PAUSE 

 

14.00 – 14.45   Gruppearbeid 

 

14.45 – 15.00   PAUSE   

 

15.00 – 15.30   Presentasjon og diskusjon i plenum 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 2 

08.45 – 09.00   Pålogging og digital kaffe 

 

09.00 – 09.45   Samarbeid om barnevernstiltak v / Vilde Reichelt og Tor Slettebø VID  

 

09.45 – 10.00   PAUSE 

 

10.00 – 11.30  Samarbeid om barnevernstiltak forts 

 

11.30 – 12.30   LUNSJ 

 

12.30 – 13.30 Familiesamtaler og familiegjenforening 

 

13.30 – 13.45 PAUSE 

 

13.45 – 14.15   Arbeidet i læringssirklene v / Bergit Haugland og Nina Baastad VID  

 

14.15 – 14.30   PAUSE 

 

14.30 – 15.00   Oppsummering og avslutning v/ Øystein Lund Johannessen VID 

 

*) NB: Det kan bli gjort endringer i oppsettet 

 

 

 

  



 

Foreleserne i KOMBA – Samling 3 

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. 

Ingunn Studsrød er barnevernspedagog og professor ved institutt for sosialfag ved 

Universitetet i Stavanger. Hun er opptatt av barnevern og sosialt arbeid med familier og har 
publisert flere bidrag om dette.  

Kristina Johansen er universitetslektor og doktorgradskandidat ved Institutt fra sosialfag på 
UiS. Jobber med et forskningsprosjekt om unge enslige flyktninger, psykososial helse og 

resiliens, med vekt på brukerperspektiv. Bakgrunn som sosialantropolog. Har tidligere 
arbeidet med enslige mindreårige i ulike sammenhenger (på mottak, på institusjon og 

bofellesskap under barnevernet og som verge) og med mennesker berørt av forfølge lse, 
væpnet konflikt og intern fordrivelse (i Colombia).   

Vilde Reichelt er utdannet lektor ved UIO og har videreutdanning i familieterapi fra VID-  
vitenskapelig høyskole. Hun arbeider på PMV – flerkulturelt senter for helse, dialog og 

utvikling  (Kirkens Bymisjon). Siden 2014 har PMV, i samarbeid med familieterapeut Kirsti 
Foss på Enerhaugen familievernkontor, tilbudt foreldreveiledningskurs (ICDP) til foreldre 

med barn under offentlig omsorg. I tillegg til ICDP kurs har hun hatt individuell veiledning 
og familieterapi med flere av foreldrene, og veiledet enkelte foreldre i forbindelse med 
tilbakeføringsprosessen av barn etter omsorgsovertakelsen 

Tor Slettebø er utdannet sosionom og har en doktoravhandling om foreldres medvirkning i 
barnevernet. Han er ansatt ved Fakultet for sosialfag, VID, hvor han underviser på ulike 
nivåer. Han har gjennomført flere forskningsprosjektet knyttet til barnevernet, blant annet  

om brukermedvirkning, bruk familieråd i akuttsaker, forståelse og praktisering av 
forsvarlighetskravet i barnevernet mv. 

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.  


