PROGRAM TIRSDAG 27. APRIL
Samling for skoleeiere og ledere
Gjelder avdelingsledere, rektorer og fylkesadministrativt ansatte

09:30 – 09:40

Velkommen og introduksjon ved Statsforvalteren i Vestland

09:40 – 09:45

Kulturelt innslag ved Stavanger fengsel

09:45 – 10:30

Nytt fra Statsforvaltaren i Vestland

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 11:30

Arbeidet med fagfornyelsen i opplæring innenfor kriminalomsorgen

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 12:40

Nytt fra Kriminalomsorgsdirektoratet – med fokus på skole/opplæring
Heidi Bottolfs – Avdelingsdirektør, Kriminalomsorgsdirektoratet

12:40 – 13:00

«Ingen er bare det du ser!»
Børre Krudtå – Divisjonsdirektør, Troms og Finnmark fylkeskommune og
representant for Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg

13:00 – 13:30

Skoleadministrasjon, Visma InSchool – utfordringer i sektor
Beate Børja – Seksjonsleder, Viken fylkeskommune og Stine Holen, Viken
fylkeskommune

13:30 – 14:30

Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning
Tonje Gravås og Gry Eilen Bakke, Kompetanse Norge

14:30 – 15:00

Avslutningsdialog ved Statsforvalteren i Vestland

PROGRAM ONSDAG 28. APRIL
Åpning av Oppikrimdagene 2021

09:30 – 09:40

Velkommen og introduksjon ved Statsforvalteren

09:40 – 09:45

Kulturelt innslag ved Åna fengsel

09:45 – 10:00

Åpning ved fylkesordfører Marianne Chesak

10:00 – 10:10

Pause

10:10 – 10:45

Rus og hjernens fungering / hvordan rus påvirker mulighet for innlæring – del 1
Sverre Nesvåg – Forsker, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 11:30

Rus og hjernens fungering / hvordan rus påvirker mulighet for innlæring – del 2

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 15:00

Parallelle sesjoner
Informasjon om parallelle sesjoner finner dere nederst i programmet. Alle parallelle
sesjoner starter klokken 12:30. Avslutningstidspunkt for parallelle sesjoner som er
definert i programmet er et estimat. Nærmere informasjon om parallelle sesjoner vil
bli gitt på plattformen på et senere tidspunkt

PROGRAM TORSDAG 29. APRIL
Faggrupper

09:30 – 11:30

Faggrupper – del 1
Yrkesfag
IKT for driftsansvarlige
Norsk, språk og samfunnsfag
Realfag – Matematikk
Rådgivere
Musikk

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 14:00

Faggrupper – del 2
Yrkesfag
IKT for driftsansvarlige
Norsk, språk og samfunnsfag
Realfag – Matematikk
Rådgivere
Musikk

Informasjon om faggrupper finner dere nederst i programmet. Alle faggrupper
starter klokken 09:30. Avslutningstidspunkt for faggrupper som er definert i
programmet er et estimat. Nærmere informasjon om faggrupper vil bli gitt på
plattformen på et senere tidspunkt

INFORMASJON OM PARALLELLE SESJONER

Samarbeid skole/arbeidsdrift – en digital omvisning på Åna Fengsel
Dagen på Åna fengsel er en digital omvisning der vi presenterer arbeidsdrift, skole og samarbeidsmulighetene
for yrkesfaglige løp. Det blir en rundtur på området der vi viser de ulike arbeidsplassene, inkludert skolens
muligheter for opplæring innenfor de forskjellige yrkesfagene

Opplæring for utenlandske innsatte
Professor Kariane Therese Gärtner Westrheim og Førsteamanuensis Helene Marie Kjærgård Eide (UiB) deler
erfaringene sine fra forskningsfeltet «utdanning i fengsel», med fokus på flerkulturell opplæring i fengsel

Voksenpedagogikk
Hva fremmer og hemmer voksnes læring? Hvilken betydning har lærerens kompetanseprofil? Innlegg fra Lis
Karin Andersen fra Kompetanse Norge om pedagogiske utfordringer og motivasjon, inkludert
gruppediskusjoner

«Motivasjon for umotiverte? Unge innsatte opp til 24 år, soning og opplæring»
Er unge i fengsel «det brente barnet som skyr ilden» når de møter skolen i fengsel? Hvilke rett til opplæring har
de? Og hva vil de selv med retten til opplæring? Denne sesjonen vil hente kunnskap fra forskning, forvaltning
og felterfaring med stor vekt på erfaringsbasert kunnskap. Sesjonen avsluttes med alle innleggsholderne, hvor
det også legges opp til dialog mellom dem og salen

Kvinner under soning
Cirka syv prosent av alle innsatte er kvinner. Blir kvinner og menn behandlet likt, og får de like muligheter? Skal
de behandles likt? Hva slags opplæringstilbud får kvinner? Vi får en bred oversikt og eksempler fra fire fengsel.
Det blir anledning til spørsmål og diskusjon

Tilbakeføring – TAFU Rogaland
Vi gjør et filmatisk besøk til TAFU Rogaland hvor vi vil få omvisning og informasjon om organisering og det
tverrfaglige samarbeidet. Vi vil få treffe deltakere, ansatte, arbeidsgivere og fagkoordinator for tilbakeføring –
og det vil bli lagt opp til samtaler disse imellom. Det vil også bli lagt til rette for digital interaksjon med dere i
etterkant av sesjonen – som særlig egner seg for dere som jobber i oppfølgingsklassene, ND og andre tiltak
med fokus på tilbakeføring

INFORMASJON OM FAGGRUPPER

Yrkesfag
Yrkesfaglærer og fellesfaglærer fra Bryne videregående skole presenterer et tverrfaglig undervisningsopplegg
som ble laget for en tverrfaglig temadag på Åna fengsel med fokus på bærekraftig utvikling.
Undervisningsopplegget ble utviklet i samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere. Temaene innen de
3 tverrfaglige temaer er forskjellig fra yrkesfag til yrkesfag alt etter hvilke læreplaner som brukes. (NB husk å
lese dere opp på dette) Temaer kan være folkehelse og livsmestring, demokrati, medborgerskap og bærekraftig
utvikling. Etter innlegget så vil det bli gruppearbeid slik at dere på tvers kan diskutere undervisningsopplegg.

IKT for driftsansvarlige
DFS – Fagfornyelsen og Windows 10
Fagfornyelsen kommer også til fengselsopplæringen. Dette får konsekvenser for krav til og bruk av DFS. I denne
sesjonen skal vi ta for oss litt om det nye læreplanverket. Vi gjøre opp status på DFS opp mot nytt læreplanverk.
I tillegg kommer Stig Wahlstrøm og Chris R. Øvrid fra KDI med informasjon om drift og status

Norsk, språk og samfunnsfag
Hva kjennetegner god skriveopplæring? Og hvorfor er skriveopplæring viktig?
I økta før lunsj presenteres teori og forskning om god skriveopplæring. I tillegg blir det gitt tips til konkrete
og praktiske metoder i skriveopplæringen. I økten etter lunsj vil forfatter og musiker Tore Renberg snakke om
å finne kraft, lettelse, glede og innsikt via skriving. Han vil fortelle om egne erfaringer og komme med
refleksjoner rundt den personlige gevinsten ved å skrive. Han vil snakke litt om egne bøker også - og vil snakke
om hvor tett knyttet alt dette er til lesing. Det vil også bli anledning til å stille Tore Renberg spørsmål etter
innlegget

Realfag - Matematikk
Nevrovitenskap og læring
Berikelse - hva er det? Begrepet berikelse brukes ofte, men defineres sjelden i læringssammenheng. Så hva
betyr det egentlig? Kan vi si noe om hva som kjennetegner berikelse? Hvilke omgivelser, kontekster og
erfaringer kan kalles berikende? I dette foredraget vil jeg diskutere disse spørsmålene i lys av
(matematikk)didaktiske, psykologiske og nevrovitenskapelige perspektiver på læringsprosessen

(Fortsetter på neste side)

INFORMASJON OM FAGGRUPPER

Rådgivere
Geir Syvertsen og arbeidet i Nordisk faggruppe og karriereveiledning.
Om hva karriereveiledningen i kriminalomsorgen bør inneholde – rapport fra nordisk arbeidsgruppe.
Sluttprodukt presenteres og prosjektet som springer ut av dette presenteres også. Det vil bli anledning til å
komme med kommentarer og innspill i grupperom. Deretter blir det en introduksjon av Gry Helgerud – live – og
så en dialog med påmeldte rådgivere om bruk av Teams, Facebook og It’s som plattformer og hvordan
medlemmene ønsker/ ser for seg bruken av disse

Musikk
«Toner fra en celle - Musikalske historier fra arbeid tilknyttet Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt». Erfaringer
og eksempler fra tre tiår med musikk under og etter soning: Instruktørene Bente Mari Mortensen og Venja
Ruud Nilsen presenteres og intervjues av Torkjell Hovland fra Miff i Oslo. Musikkproduksjon i fengsel: Bruk av
Ableton Live. Praktisk kurs ved Bård Schanche, Miff-instruktør i Stavanger fengsel, sammen med en innsatt

