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INVITASJON TIL SAMLING FOR SKOLEEIERE OG LEDERE 2018 – OPPLÆRING INNEN
KRIMINALOMSORGEN
Fylkesmannen i Hordaland og Oslo kommune ved Grønland voksenopplæringssenter,
inviterer til samling for skoleeiere og ledere 17. – 18. april 2018. Samlingen avholdes på
Scandic St. Olavs plass i Oslo.

Målgruppe for samlingen er:
-

Representanter fra fylkeskommunene som har faglig og administrativt ansvar for
opplæring innen kriminalomsorgen

-

Rektorer ved skoler som er ansvarlig for opplæring i fengsel og oppfølgingsklasser

-

Avdelingsledere ved skoleavdelinger og oppfølgingsklasser

Målsetting for samlingen er faglig oppdatering og utveksling av informasjon og erfaring.
Fylkesmannen i Hordaland og Kriminalomsorgsdirektoratet vil orientere om nytt fra feltet,
samt at temaene fylkessammenslåing, Desktop for skolen og samordnet tilbakeføring etter
gjennomført straff står på programmet. I tillegg vil Grønland voksenopplæringssenter dele
erfaringer og orientere om noen av sine tilbud. Samlingen avsluttes med arbeid i grupper for
avdelingsledere og fylkeskommunale byråkrater.
På årets samling vil Grønland voksenopplæringssenter ta oss med på ekskursjon til
Arbeidermuseet på Sagene og tilbakeføringssenteret, G26. Dette blir en kombinasjon av
spasertur og reise med buss. Ta med gode sko og passende klær.
Samlingen starter tirsdag 17. april klokken 10:00, og avsluttes onsdag 18. april klokken
16:30. (Noe tidligere avslutning for rektorene, se foreløpig program).

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 20 09

Postboks 7310, 5020 Bergen
Telefaks:
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland
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Påmeldingsfrist:
Bindende påmeldingsfrist er fredag 23. mars 2018. Eventuelle avbestillinger etter nevnte dato
kan bli fakturert. Spørsmål om påmelding, hotell og overnatting rettes til Terje Røstvær –
Fylkesmannen i Hordaland. E-post: fmhoter@fylkesmannen.no / Telefonnummer: 55 57 22
80.

Priser:
Helpensjon i enkeltrom 17.04. – 18.04: Kr. 5200,- (Inklusive frokost, lunsj begge dager og
middag).
Dagpakke for de som ikke bor på hotellet: Kr. 1200,- per dag (Inklusive lunsj).
Middag for de som ikke bor på hotellet: Kr. 800,Tilslutningsdøgn (16.04 – 17.04): Kr. 1490,- (Inklusive frokost).
I tillegg til mat og drikke på hotellet, inkluderer priser for helpensjon og dagpakke utgifter knyttet til administrasjon, leie av møterom og
teknisk utstyr, utgiftsdekning for eksterne bidragsytere, materiell, billetter til museum, guide, mat og drikke på ekskursjon med mer.

Påmeldingsskjema og foreløpig program:
Følg lenke til Oppikrim for påmeldingsskjema, foreløpig program med mer
http://www.oppikrim.no/no/Nyhende/Samling-for-skoleeigarar-og-leiarar-2018/

Vel møtt på samling
Med hilsen
Fylkesmannen i Hordaland og Grønland voksenopplæringssenter
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