INVITASJON
Skolen – en arena
for negativ sosial
kontroll?
Praktisk:
På grunn av koronasitasjonen har vi begrenset antall plasser i salen, men dagen blir også
streamet i sin helhet. Vi har lagt ut to påmeldinger – en til digital deltakelse og en til fysisk deltakelse. Sjekk at du er påmeldt riktig alternativ.
Ta kontakt på 916 12 980 eller gro.helen.vik@
haugesund.kommune.no om du har spørsmål
om påmelding.
Fysisk oppmøte: Karmsund Videregående
skole, Salhusveien 68, Haugesund
Link til streaming blir sendt i forkant av dagen.
Påmeldingsfrist: onsdag 20.10.2021
Lunsj: Det blir servert lunsj til deltakere i salen.
Har du behov for spesialkost må du ta kontakt
med Gro Helen på gro.helen.vik@haugesund.
kommune.no innen onsdag 20.10.2021
Pris: Gratis. NB! Dersom du er påmeldt med fysisk oppmøte, men ikke kan komme, må avbud
meldes snarest. Dersom du ikke melder avbud
påløper et gebyr på kr 300,- for å dekke lunsjkostnader.
Arrangør: Haugalandsnettverket i samarbeid
med RVTS Vest.

En fagdag om hvordan skole og hjelpeapparat kan avdekke og forebygge negativ sosial
kontroll
Tid: 27. oktober 2021, kl. 08.45 -15.30
Friheten til å bestemme over eget liv er
grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi
gjentatte eksempler på hvordan denne fri
heten for mange barn, unge og voksne inn
skrenkes og får store sosiale, pedagogiske og
psykiske konsekvenser for elever i skolen.
Dette er samtidig et samfunnsproblem som b
 ryter
med grunnleggende menneskerettigheter og
barnekonvensjonen.
Hvordan kan skolen som arena forebygge og avdekke negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?
Hvilke blikk og kompetanse er nødvendig for å
kunne tilby adekvat hjelp til berørte elever? Hvilke
ordninger og forebyggende tiltak eksisterer? Hvordan styrke samhandling mellom skole, hjem og
hjelpeapparat? Dette er problemstillinger vi ønsker
å belyse gjennom fagstemmer, erfaringsstemmer
og dialog på fagdagen i oktober.
Målgruppe: Personer som jobber med barn,
ungdom og voksne. For eksempel ansatte i skole,
barneverntjeneste, familievernkontor, NAV, politi,
flyktningtjeneste, helsestasjon, krisesenter, psykisk
helse, SLT, frivillige og religiøse organisasjoner.

Haugalandsnettverket om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, er et tverretatlig og interkommunalt nettverk
som ble opprettet i 2020. Nettverket består at representanter fra flyktningtjeneste, barnevern, krisesenter, IMDi og
politi.
RVTS Vest, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, er en samarbeidspartner for
tjenestene i region vest innenfor: Selvmordsforebygging og selvskading, flyktninghelse og tvungen migrasjon, vold
og seksuelle overgrep, kriser og psykososial beredskap. RVTS har ansvar for å styrke lokal og regional samordning og
samarbeid i arbeidet mot vold, herunder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

PROGRAM
08:30 – 08:45: Pålogging teams og registrering for de som deltar i salen
08:45 – 09:05 Velkommen, program for dagen og informasjon om Haugalandsnettverket
09:05 – 09:45: «Hvordan forstå og forebygge negativ sosial kontroll? Et blikk på fenomen,
		
kontekst og prosessforståelse»
ved Elisabeth Harnes
09:45 – 10:00: Pause
10:00 – 10:45: Elisabeth Harnes, fortsettelse
10:45 – 11:00: Pause
11:00– 12:00: «Min vei inn og ut av æreskulturen»
		
ved Hina Lie Qazi Aarud
12:00 – 12:45: Lunsjpause
12:45 – 13:30: «Integrering og inkludering i skolen fra et skoleledelsesperspektiv»
		
ved Hans Peder Vibe
13:30 – 13:45: Pause
13:45 – 14:05: «Hvilken rolle har en minoritetsrådgiver i IMDi i de videregående skolene»
		
ved Veronica Kambe
14:05 – 14:45: «En inkluderende undervisning med rom for utfordrende tema»
		
ved Gro Smørdal og Nina Kvalevåg
14:45 – 15:00: Oppsummering og avslutning

FORELESERE
Elisabeth Harnes

Hina Lie Qazi Aarud

Elisabeth jobber ved RVTS Vest som
spesialkonsulent i tvungen migrasjon og
flyktninghelse og koordinerer arbeidet
med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold samt radikalisering og voldelig
ekstremisme. Hun har en master i religionsstudier og bachelor i interkulturell
forståelse. Er utdannet fam. terapeut med
vid. utdanning i sensorimotorisk psykoterapi og krysskulturelt arbeid med barn og
familier.

Hina har en bachelor i fred- og konfliktstudier, og driver på med mastergrad i
Likestilling og mangfold på NTNU. Hun
har spesialisert seg på æresvold og vold
i nære relasjoner, og har selv vært utsatt
for æresvold og sosial kontroll. Hun er
en aktiv foredragsholder innen denne
tematikken.

Veronica Kambe
Hans Peder Vibe
Hans Peder er tidligere rektor på Bergen
Katedralskole og tidligere fylkesdirektør for
opplæring. Han har hatt engasjement i IMDi
knyttet til oppfølging av minoritetsrådgivere
i skolen og vært medlem av referansegruppe
for 22-juli senteret.

Nina Kvalevaag
Nina er kontaktlærer og underviser i
norsk som andrespråk og samfunnsfag
i kombinasjonsklassene ved Karmsund
videregående skole, et tilrettelagt tilbud
for nyankomne elever i aldersgruppen
16-24 år. Formålet med undervisningen
er å føre elevene til et språknivå i norsk
som gjør de i stand til å følge ordinær
videregående skole. Språkundervisningen foregår også ved hjelp av fagene
samfunnsfag, matematikk, naturfag og
gymnastikk for på den måten å styrke
grunnskolekompetansen.

Veronica er minoritetsrådgiver for
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) i Nord-Rogaland utplassert på
Karmsund videregående. Kambe jobber
for å styrke flerkulturell kunnskap og
kompetanse i skolesektoren, med et
særskilt oppdrag knyttet til avdekking
og forebygging av negativ sosial kontroll
og æresrelatert vold. Hun har bachelor
i internasjonale studier og holder på en
Master in Public Administration, MPA
ved NTNU.

Gro Smørdal
Gro er lektor i norsk som andrespråk og
profesjonsutvikler for minoritetsspråklige
elever ved Karmsund videregående
skole. Hun underviser blant annet voksne
deltakere som kvalifiserer seg ved å ta fag
fra videregående for å kunne ta fagbrev.
Tidligere har hun arbeidet med administrasjon og undervisning i den kommunale
voksenopplæringen.

