
Traumer og utenforskap

Traumer og læring
5. - 6. september 2019 / Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Å lære er essensen ved å være et menneske. Det handler 
ikke bare om å tilegne seg ny kunnskap. All utvikling som 
skjer er læring, også det å bli trygg, få utviklet sitt sanse

apparat og sin evne til å regulere sine følelser.  Traumatiske 
erfaringer forstyrrer disse prosessene, på mange plan. 

Relevant for fagpersoner innen alle helse og sosialtjenester, 
skole/barnehage, flyktningetjenester, politi, med flere.

Foto: Sandviksfjellet, Linda R. Kvalvik



Praktisk
Tid: 5. - 6. september 2019
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Påmelding:  www.septemberkonferansen.no

Frister&priser:
Tidlig påmelding (21.06.19): 2500- (2000,- for studenter og frivillige org)
Påmelding etter 21.06.19: 3500,- (2500,- for studenter og frivillige org)
Konferansemiddag: 950,-

Endelig frist: 23. august 2019

Bekreftede forelesere
Plenum:

Parallell:

ANNE KRISTINE BERGEM 

Lege, spesialist i psykiatri og 
universitetslektor ved OsloMet.

STUART ABLON

Ph.D. Grunnlegger og direktør 
for Think:Kids; Rethinking 
challenging kids 

INGE NORHAUG

Klinisk sosionom, forfatter  
og spesialkonsulent ved 
RVTS Vest

Anna Norlén

Virksomhetssjef og rektor, 
Ericastiftelsen, Leg Psykolog, 
Leg Psykoterapeut

Septemberkonferansen 2019 setter søkelyset på «Traumer og læring». Et viktig 
tema er hvordan traumer påvirker barn og unges utvikling, og hvilke implikasjoner 
dette har for hvordan de best kan møtes i skolen og i hjelpeapparatet. Hovedfore-
leser, Stuart Ablon, er en av de aller fremste internasjonale fagpersonene og fore-
dragsholderne på dette fagområdet. 

Konferansen har også fokus på hvordan traumer preger læring og fungering på 
ulike arenaer gjennom hele livet. 

VENKE A. JOHANSEN

Dr. Polit, RVTS Vest

KRISTIN FAGERHEIM

Lærer i innføringsklasse

ADRIANNE SKOLD

Lærer i innføringsklasse

CAMILLA BERNHARDTMELIN

Lærer og spesialpedagog

VIVIAN SKATEN NESSE

Psykoterapeut og behandler 
innen rusfeltet

PAUL HARALD SMINES

Ambulanseleder og rådgiver 
innen krise og beredskaps-
ledelse

JANITA FLEM TOMREN 

Lektor ved Ålesund 
voksenopplæring.

Les mer om alle foreleserne på 
septemberkonferansen.no

www.rvtsvest.no

https://septemberkonferansen.no/pamelding/
https://septemberkonferansen.no/forelesere-2019/

