
 

 

 

 

 

Barnevernspedagogen i samarbeid med 
barnet 

 
Dato: 16.-17. april 2018
Sted: Hotel Bristol 
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Akademikerforbundet 
Formål: Skriv inn formål på kurset 

 
 

mandag 16. april 2018  
11.30-12.30 Lunsj 
 
12.30-13.00 Velkommen 

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet – fagforeningsarbeid og fagpolitikk 
hånd i hånd - Organisasjonsbygging og politisk påvirkningsarbeid.  
Ved Anne Grønsund - Leder i BiA 
 

13.00-13.30 Medvirkning og relasjonsarbeid som grunnlag for samarbeid med barn og unge i 
profesjonell praksis. 
Ved barnevernspedagog og Ph.D og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning 
Veronika Paulsen 
 

13.30-13.40 Pause 
 
13.40-14.20 Veronika Paulsen fortsetter. Rom for plenumsdialog. 
 
14.20-14.30 Pause 
 
14.30-15.00 Digital kommunikasjon med barn og unge – «nye» måter å samarbeide på ved 

Helsesista 
 
15.00-15.30 5 på 10: Samarbeid med barn og unge - hverdagserfaringer fra barnevernspedagoger 

i arbeid med ungdom  
- Kommunalt ungdomsarbeid  
- Minoritetsrådgiver ved videregående skole 
- Barnevernspedagogen i skolen 
 

15.30-15.45 Pause med kaffe og kaker 
 
15.45-16.15 Hverdagserfaringer fortsetter 

- Ungdom på gata  
- Ungdom i barnevernet 
 



 

 

16.15-17.00 Erfaringsutveksling inndelt etter arbeidsområder: hva kan vi lære mer av – hva er de 
største utfordringene – hvordan ivareta samarbeid med barn og ungdom i den 
profesjonelle hverdagen 

17.00-17.30 Tariffoppgjøret 2018: Lønn som fortjent? Innleder rådgiver Martin Ølander  
 
17.30-18.00 Akademikerforbundets arbeid med vold, trusler og varsling. Tillitsvalgtes rammer for 

arbeidet.  Innlegg fra Akademikerforbundet 
 
18.00  Avslutning for dagen 
 
19.30  Felles middag 
 
 

tirsdag 17. april 2018
09.00-09.30 Brukermedvirkere - den nye profesjonen? 
 
09.30-10 3 på 10: Hvordan gjør vi det? Hva er gode medvirkningsprosesser på systemnivå? 

- Erfaring fra kommune med brukerråd i barnevernet 
- Brukermedvirkning i ansettelser og anbud  
- Løvetannakademiets bruk av erfaringskonsulenter i tiltak 

 
10.00-10.10 Pause 
 
10.10-10.40 Samarbeid om medvirkning: studenter, ansatte og barn og unge 
 
10.40-11.10 Barnevernspedagogutdanningen på nye veier? Om pågående arbeid med 

barnevernspedagogutdanningen, barnevernspedagogens identitet og samarbeid med 
barn og unge i utdanningene. Ved Inger Jacobsen, leder av profesjonsrådet for 
barnevernspedagogutdanningene i Universitets- og høgskolesektoren 

 
11.10-12.00 Diskusjon om medvirkning på systemnivå og barnevernspedagogens identitet og 

ansvar 
 
12.00-12.30 Tillitsvalgtes rolle: rammebetingelser og arbeidsvilkår: Hva trenger 

barnevernspedagogene i sin arbeidshverdag? Lokale og nasjonale tillitsvalgtes bidrag 
til at nødvendige rammebetingelser og egenomsorg ivaretas. Med rom for innspill og 
diskusjon. Ved barnevernspedagog og erfaren tillitsvalgt Kristine Hval Blekken 

 
12.30-13.00 BiAs time 
 
13.00  Lunsj og avslutning


