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Oppikrimdagene 2022 – Radisson Blu Hotel Tromsø 

Opplæring innenfor kriminalomsorgen  

Onsdag 04. mai 

Parallelle sesjoner  

Læring for utsatte unge og voksne – hva blokkerer? hva virker? 

 

 

13:30 – 15:00  Læring for utsatte unge og voksne – hva blokkerer? hva virker? 
 Del 1 

Terje Ogden har drevet en omfattende formidlingsvirksomhet både 

nasjonalt og internasjonalt, og har skrevet flere bøker om utsatte barn og 

unge. I første del av denne sesjonen vil han se på hvordan vi kan legge 

forholdene best mulig til rette for våre elever, for å styrke både deres 

faglige og deres sosiale og personlige læring. 

Ved Terje Ogden, seniorforsker – Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge 

(NUBU)  

 

15:00 – 15:30  Pause    

 

15:30 – 16:30 Læring for utsatte unge og voksne – hva blokkerer? hva virker?  

 Del 2  

 I andre del av sesjonen blir vi presentert for Guttas Campus. Dette er en 

læringscamp for unge gutter som opplever skolen som utfordrende. Hvordan 

jobbes det med denne gruppen? Hvordan følges deltakerne opp? Hvilke 

prinsipper ligger til grunn for opplæringen?  

 Ved Per Øyvind Hammerstad, prosjektleder i Oslo og Nord-Norge – Guttas Campus 

og Emad Salha, lagleder og mentoransvarlig – Guttas Campus   

 

  

http://www.oppikrim.no/


 

 
www.oppikrim.no 

 

 

 

Presentasjon av innleggsholdere 

 

  

Terje Ogden er dr. philos og seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge 

(NUBU). Han har tidligere vært forskningsdirektør samme sted og professor II ved 

Psykologisk Institutt, UiO. Hans forskningsfokus er familie- og skolebaserte tiltak for å 

forebygge og redusere atferdsproblemer hos barn og unge. Han har også publisert mye om 

klasseledelse, skoleutvikling, spesialpedagogikk, og om barn og unges sosiale kompetanse. 

Se også www.ogden.no 

  

 

 

Emad Salha jobber som mentorsenterleder for Guttas Campus. I tillegg til å være lagleder 
på læringscampen, har Emad også hovedansvaret for oppfølgingen av guttene etter camp 
gjennom et mentorprogram som varer ut tiende klasse. Emad har mange års erfaring innen 
arbeid med sårbar ungdom og har hatt en sentral rolle i arbeidet med karakterstyrker på 
camp. I dette foredraget vil Emad fortelle om hvordan de voksne på camp jobber med 
relasjonsarbeid, og hvordan de "baker inn" de sju karakterstyrkene i guttenes hverdag.  

 

Parallelle sesjoner  

Læring for utsatte unge og voksne – hva blokkerer? hva virker? 
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Per Øyvind Hammerstad har jobbet i Guttas Campus siden 2019 og er i dag prosjektleder i Oslo og i 
Nord-Norge. I tillegg deltar han på alle camper som campsjef eller nestleder. Per Øyvind er utdannet 
innen pedagogikk og IKT, og har i tillegg en master i skoleledelse. Han har 20 års erfaring fra 
ungdomsskoler i Oslo, hvorav 8 år som rektor. I tillegg har han vært veileder og mentor for lærere og 
ledere som står i en utfordrende jobbhverdag.  
Per Øyvind leder også samarbeid med flere skoler som ønsker å benytte Guttas Campus’ metodikk i 
sin hverdag. I dette foredraget vil Per Øyvind fortelle om helhetstenking rundt oppfølging av 
enkeltindivider, hva som har vist seg å fungere godt, og hvordan man på best mulig måte kan legge til 
rette for utvikling. 
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