
 

Barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og medborgerskap 
 

Scandic Hotel St. Olavs plass, Oslo | Konferansier: Asta Busingye Lydersen  

Tirsdag 2. mai 2017 
11:30-
13:00 

Ankomst/registrering 
Lunsj 
 

13:00 Åpning  
 

 • Forandringsfabrikken/SkoleProffene forteller om sitt møte med skole og barnehage 
• Nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen 

 
13:30-
14:30 

Demokrati og medborgerskap 
 

 Hvilke felles verdier må barnehagen og skolen ha for å styrke den enkeltes opplevelse av tilhørighet og 
deltakelse og for bygging av fremtidens samfunn?  
 
Innledere: 

• Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter: 
Verdiretorikk og verdipolitikk – barnehagen og skolen som et undersøkende fellesskap 

• Sangeeta Bagga-Gupta, professor, Jönköping Universitet: 
              Om att ”göra det omöjliga möjligt” – Demokrati och delaktighet för vem och av vem 
 

14:30-
14:45 

Pause 

14:45-
15:45 

Inkludering i skole og barnehage – hva skal til for at vi lykkes? 
 

 Ungdom forteller – erfaringer med inkludering i et nytt land. 
 
Innledere: 

• Noemi Katznelson, professor MSO og leder av Center for Ungdomsforskning,  
Aalborg Universitet: 
Udsatte unges inklusion i uddannelse gennem fokus på tillid og motivation 

• Nichole Leigh Mosty, Islandsk parlamentariker: 
Developing Policies for Inclusion practice in Education – How Practice and Policy are dependent 
upon each other 

• Shazia Majid, journalist i VG og kommentator: 
Hjelp eller diskriminering - om minoritetsbarn og utenforskapet 

 
15:45-
16:15 

Pause 

16:15-
17:30 

Hvordan forebygge radikalisering, hatytringer og polarisering? 
 

 Hvordan ser det ut i Norden og Norge i dag?  



 
Innledere: 

• Jennie Sivenbring, universitetslektor, Segerstedtinstitutet:  
Demokratiseringens dilemma i nordisk utbildning 

• Jan Viggo Vestel, forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA,  
Høgskolen i Oslo og Akershus: 
Mellom storpolitikk, fremmedfrykt og sosialt arbeid - forebygging i et spenningsfelt 

• Cathrine Moestue, psykolog og skribent: 
Hvordan kan sosialpsykologi hjelpe oss å bevare og fremme demokratiske verdier? Hvilke 
motsvar er tilgjengelige når hat, polarisering og radikalisering kommer til overflaten i 
klasserommet eller i barnehagen? 

• Guro Hansen Helskog, førstelektor, Høgskolen i Sør-Øst: 
Forebygging gjennom dialog, kjærlighet og felleskapsdannelse i skole og barnehage  
 

18:15-
20:00 

Mottakelse: Oslo rådhus 
- Oslos ordfører Marianne Borgen ønsker velkommen 
- Statssekretær Magnus Thue, Kunnskapsdepartementet  
- Kulturelt innslag – Fargespill  
- Enkel bespisning 
- Omvisning på rådhuset  

 

 
 
 
 
Onsdag 3. mai 2017 
09:00-
09:10 

Hvordan kan det nordiske samarbeidet bidra til gode inkluderende samfunn? 
 
Generalsekretær Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråd 
 

09:10-
10:00 

Lokalmiljøet – et lag rundt barn og unge 
 

 Hvordan utvikle et tjenestetilbud og et tiltaksapparat som samspiller bredt for å danne et lag rundt barn 
og unge? Helhetlig innsats for inkludering - målrettet innsats for utsatte barn og unge.  
 
Innledere: 

• Ole Hamre, initiativtaker til Fargespill, der kultur bidrar til inkludering:  
Spør meg hva jeg har - ikke bare hva jeg mangler! Ressursfokus som metode i arbeid med barn 
og unge 

• Katja Bergbacka, prosjektleder, det finske undervisnings- og kulturdepartementet: 
Programme to address Child and Family Services 

 • Anne-Berit Kavli, prosjektleder, Utdanningsdirektoratet: 
Norsk formannskapsprosjekt 0-24: Hvordan kan man få til et tverrsektorielt samarbeid om 
utsatte barn og unge i de nordiske landene? 
 

10:00-
10:15 

Pause 

  
 
 
 

10:15-
12:00 

Parallellsesjoner I: Dialog, utenforskap, nyankomne 



 Dialog om kontroversielle tema 
i barnehager og skoler: 
Hvordan tilrettelegger 
barnehagen og skolen for 
dialog med ungdom/barn og 
foreldre?  
 
Innledninger til diskusjon 
Workshop med 
forskere/policy/praktikere  
 

• Førsteamanuensis 
Claudia Lenz, Det 
teologiske 
Menighetsfakultet 

• Rådgiver Ingrid 
Aspelund, Det 
europeiske 
Wergelandsenteret  

• Undervisningsleder 
Peder Nustad, 
Holocaustsenteret 

• Stipendiat Tarjei 
Helland, Høgskolen i 
Oslo og Akershus  

 

Hvordan styrke innsatsen i 
barnehager og skoler for å bedre 
inkludering og hindre 
utenforskap? 
 
 
 
Innledninger til diskusjon 
Workshop med 
forskere/policy/praktikere  
 

• Professor Hildegunn 
Fandrem, 
Læringsmiljøsenteret 

• Enhetsleder Ingrid 
Fodstad Larsen, 
Sarpsborg kommune 

• Rådgiver Siri Anette 
Larsen, Sarpsborg 
kommune 
 

Nyankomne – hvordan bidra til 
god inkludering, tilhørighet og 
læring for alle? 
 
 
 
 
Innledninger til diskusjon 
Workshop med 
forskere/policy/praktikere  
 

• Professor Nihad Bunar, 
Univ. i Stockholm 

• Forsker Beret Bråten, 
Fafo/Postdok, Akershus 
Universitetssykehus 

• Kommuneperspektiver:  
Anders Sandvik, 
assisterende rådmann,  
Vinje kommune i Norge 
og Annika Björklund, 
Rinkeby stadsdel i 
Stockhom, Sverige: Hva 
gjør vi for å integrere 
nyankomne barn i 
barnehage og skole og 
hva er utfordringene?  

 
12:00-
13:00 

Lunsj 

13:00-
14:30 

Parallellsesjoner II: Danning til demokrati – barnehagens og skolens rolle i utvikling av tilhørighet og 
medborgerskap 
 

 Danning, mangfold, demokrati 
og medborgerskap: 
tilnærminger til arbeid i 
barnehagen  
  
Innledninger til diskusjon 
Workshop med 
forskere/policy/praktikere  
 

• Demokratiuppdrag i 
förskolan, 
Universitetslektor 
Katarina Ribaeus, 
Karlstads Universitet 

• Barneperspektiver, 
Chefskonsulent Persille 
Schwartz, Danmarks 
Evalueringsintstitutt 

 
Gruppediskusjon/"Akvarium" 
 

Verdigrunnlag i skolen, har vi en 
nordisk tilnærming?  
 
 
Innledninger til diskusjon 
Workshop med 
forskere/policy/praktikere  
 

• Stipendiat Ole Andreas 
Kvamme, Institutt for 
lærerutdanning og 
skoleforskning, 
Universitet i Oslo 
 

Forebygging av radikalisering i 
skole  
 
Innledninger til diskusjon 
Workshop med 
forskere/policy/praktikere  
  

• Forsker Jan Viggo Vestel, 
radikalisering, 
ekstremisme, Høgskolen 
i Oslo og Akershus  

• Psykolog og skribent 
Cathrine Moestue 

• Førstelektor Guro 
Hansen Helskog, 
Høgskolen i Sør-Øst 
Norge 

14:30- 
14:45 

Pause 



14:45-
15:15 

Politisk samtale: Hvilken rolle kan politikere spille for inkludering og medborgerskap? Dilemmaer og 
muligheter i Norden 
 

 • Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister, Norge 
• Annette Lind, medlem av Folketinget, Danmark og Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur 

 
15:15-
15:30 

Veien videre   

 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen  
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