
FOKO-informasjon

VELKOMMEN TIL 
FOKOSEMINAR 2010 

PÅ BRUNSTAD I STOKKE
20. - 22. oktober

VEL MØTT !



ONSDAG 20.10
  
Kl 1400 – 1430 Kaffe/te/rundstykke. Innsjekking

Kl 1430 – 1440 Hilsen v/Hilde Larsen, leder i FOKO
    

Kl 1440 – 1520 Hilsen fra EPEA  v/Asbjørn Støverud, sekretær for EPEA.
   Hilsen v/Aleksandra Safran frå Slovenia.

Kl 1520 - 1550 Pause

Kl 1550 - 1720 Leve med ADHD v/forfatter Pernille Dysthe.

Kl 1830  ”Vorspiel” i grupper

Kl 1930  Middag

TORSDAG 21.10  

Kl 0800 – 0900 Frokost

Kl 0900 – 0915 God morgen!   
 
Kl 0915 – 1100 Ungdom, kulturell kapital og kriminalitet v/professor Willy Aagre, 
   Høgskolen i Vestfold

Kl 1100 – 1130 Kaffe/te

Kl 1130 – 1300 Hva gjør institusjonsarbeidet med oss? 
   v/Pål Molin, Alternativ til vold

Kl 1300 – 1420 Lunsj med turgåing

 

Side 2

PROGRAM
FOKO-SEMINARET 2010



Kl 1420 – 1505 Parallelle sesjoner
   
	 	 	 •	 Fengselsundervisning i Slovenia v/Aleksandra Safran 
	 	 	 •	 Utvikling av samarbeid mellom forvaltningspartnere i Halden fengsel  
    v/Are Høidal og Rolf Stene
	 	 	 •	 ND - narkotikaprogram med domstolkontroll v/Ingunn Seim
	 	 	 •	 Utfordringer i oppfølgingsarbeid
	 	 	 •	 Lyden av lesing. v/Øystein Hauge
	 	 	 •	 EU prosjekt. v/Geir Hundvebakke Åsane vgs, avd. Ulvsnesøy
	 	 	 •	 Grunnleggende ferdigheter - trening i arbeidsdrift og skole. v/Unni  
    Grødal Horten vgs Bastøy, og Niels Peter Broch GVO avd. Bredtveit. 
	 	 	 •	 Eksempel på praksisnær opplæring i tømrefaget. v/Morten Kirkemo,  
    Jessheim vgs og Per Egil Nybruket, Ullersmo fengsel (arbeidsdriften)

Kl 1515  – 1600 Parallelle sesjoner - ny runde

KL 1600 - 1630 Kaffe 

Kl 1630 – 1700  Å meistre livet v/Torfinn	Langelid

Kl 1700 – 1745 Årsmøte i FOKO 
 
Kl 1930  Festmiddag 
 
Fredag 22.10  

Kl 0830– 0930 Frokost
 
Kl 0930 – 0940 God morgen! 

Kl 0940 – 1100 Motivasjon for læring v/professor Terje Manger, Universitetet i Bergen

Kl 1100 – 1130 Kaffe, te og utsjekking

Kl 1130 – 1230 Hvordan utvikle god kommunikasjon mellom ulike aktører i 
   kriminalomsorgen? v/Erica Grunnevoll
    
Kl 1230 - 1300 Evaluering. Oppsummering

Kl 1300  Lunsj. Avreise.
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Pål Molin er psykolog fra UiTø, og har vært 
tilknyttet Alternativ til Vold (ATV) siden 1999. 
Han har arbeidet med ulike klientgrupper. 
Hovedsakelig med behandling av menn og 
kvinner som utøver vold, men også med de 
som er utsatte for vold i nære relasjoner. Han 
har veiledet og undervist på temaet vold de 
siste 10 årene. Molin har også i en periode ar-
beidet som rådgiver i barns beskyttelse i Plan 
Norge. I foredraget på FOKO- seminaret vil 
Molin sette fokus på hva det gjør med oss når 
vi over tid jobber med så belastede målgrup-
per som vi gjør i kriminalomsorgen.

“Hva gjør institusjonsarbeidet med oss”
v/Pål Molin

 

FOKO- styret har jobbet jevnt med programmet til årets seminar helt fra vi forlot 
hverandre på Brunstad i fjor. Det er mange faktorer som skal passe sammen for å 
få sydd sammen et variert program til et slikt seminar, og det er ikke alltid lett få det 
akkurat	slik	vi	vil.	Vi	er	likevel	veldig	fornøyd	årets	forelesere,	og	tror	vi	skal	få	flere	
høydepunkter fra scenen i storsalen. Her er litt informasjon om noen av årets fore-
draghsholdere:

EN PRESENTASJON AV
NOEN AV FOREDRAGSHOLDERNE



“Leve med ADHD”
v/Pernille Dysthe

Pernille Dysthe har i en årrekke jobbet 
som journalist i bl a magasinene HENNE 
og EVA. Hun kom i 2006 ut med sin første 
bok som beskriver hennes egen oppvekst 
med all uroen som hun først som voksen 
fikk	oversikt	over.	Pernille	forteller	selv	om	
sine bøker og fordrag:  
”Du tror kanskje at ADHD er noe som 
berører et fåtall? Vel, da tar du nok feil! 
Da jeg høsten 2006 ga ut min første bok 
”HYPER – en beretning om uro” kom det 
mange reaksjoner. Boken skildrer min 
egen oppvekst med indre uro og ulike 
strategier for å takle den. Etter fylte 40 
fikk	min	uro	en	diagnose.
Men uavhengig av diagnoser: Unge som 
eldre,	menn	som	kvinner,	identifiserer	seg	
med min historie. Gjennom de to seneste 
årene har jeg reist rundt i Norge med fore-
draget mitt. 
Det har også ført meg til København og 

Gøteborg. Jeg har fått svært gode evalueringer og tilbakemeldinger. Mine tilhørere har 
vært både fagfolk og vanlige mennesker. 
Min hyperaktivitet har brakt meg opp i de utroligste situasjoner  - på godt og vondt. 
Folk gråter og ler om hverandre. Uten en solid dose selvironi og humor hadde jeg nok 
neppe overlevd meg selv. Det jeg ønsker å få frem, er at mennesker med ADHD er 
som	de	fleste	andre.	Men:	De	har	mer	eller	mye	av	noe	andre	har	mindre	eller	lite	av.	
En diagnose er for meg kun et verktøy til å få riktig hjelp, dersom man skulle trenge 
det. Hvis lokomotivet penses inn på feil spor, kan det gå veldig galt. Men noen får fak-
tisk gullmedalje for hyperaktiviteten sin”. 
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“Kommunikasjon” 
v/Erica Grunnevoll

        Erica Grunnevoll 
        Cand theol/prest
        Foredragsholder, kursleder og coach

Erica Grunnevoll er en liten kvinne med mye trøkk og tyngde.
I en årrekke har hun vært en ettertraktet foreleser, inspirator, kursleder, prosessleder 
og	mekler.	Hun	har	en	teologisk	embetseksamen	i	bunn,	og	arbeidet	i	flere	år	som	
prest	i	den	norske	kirke.	I	sin	prestetid	fikk	hun	erfaring	fra	fengsel,	forsvar,	FN-
styrkene og oljeplattformer
Hun har i tillegg spesialutdannelse innenfor samtaleterapi og kommunikasjon, og er en 
mye	brukt	kursleder	innenfor	tema	som	kommunikasjon,	samarbeid	og	konflikthåndter-
ing. Erica arbeider også med organisasjonsutvikling, coaching og omstillingsprosesser. 

Noe av det som gjør Erica Grunnevoll så ettertraktet som foreleser er hennes evne til å 
få frem dybde og kløkt på en hverdagslig og jordnær måte. Erica skaper gjenkjennelse, 
hun levendegjør. Erica bringer - gammel som ung, medarbeider som leder, praktiker 
som teoretiker – inn i det levende liv. Det gjør hun på sin enkle måte ved en god kombi-
nasjon	av	lun	humor	og	dyp	refleksjon.		



“Motivasjon for læring” 
v/Terje Manger
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   Terje Manger:

Professor dr.philos Terje Manger er knyttet til pedagogisk psykologi ved Det psykolo-
giske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans forskning og publikasjoner er særlig knyttet 
til kjønnsforskjeller i matematikkprestasjoner, skolefaglig selvoppfatning, motivasjon, 
sosial kompetanse hos skoleelever, fengselsundervisning og atferdsproblemer blant 
barn og unge. 

Han har publisert en rekke artikler, rapporter og bøker, nasjonalt og internasjonalt. 
Av bøker kan nevnes Motivasjon og mestring (sammen med Bjørn Wormnes), Atferd-
sproblemer blant barn og unge (sammen med Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie og 
Arne	Tveit),	Læring	bak	murene	(sammen	med	Torfinn	Langelid)	og	Livet	i	skolen	1	og	
2 (sammen med Sølvi Lillejord, Thomas Nordahl og Turid Helland). 

Han har omfattende erfaring med undervisning og kursvirksomhet på alle utdannings-
systemets nivåer og for ansatte i skoleverk, helse- og sosialsektor og forsvaret.
•	 Motivasjon	og	mestring	hos	skoleelever.	Teoretiske	perspektiver	og	praktiske	
implikasjoner.
•	 Utvikling	av	atferdsproblemer	hos	barn	og	unge.	Teoretiske	perspektiver	og	prak-
tiske implikasjoner



    Professor Willy Aagre: 

Willy	Aagre	er	professor	i	pedagogikk,	og	han	har	gitt	ut	flere	fagbøker	i	sitt	virke	ved	
Høgskolen	i	Vestfold.	Hans	bok	om	”Ungdomskunnskap”	brukes	i	flere	av	dagens	
lærerhøgskolestudier, og han er en aktiv debattant i nasjonal presse når det gjelder 
spørsmål om ungdommens oppvekstvilkår, og forståelsen av ungdoms virkelighet i 
dag.
Aagre vil i sitt foredrag på FOKO- seminaret også linke sine betraktninger mot grup-
pen av ungdommer som senere kan ende ut i et kriminelt livsmønster, og han er 
opptatt av begrepet ”kulturell kapital” i dette temaet.
Noen av oss vil sikkert dra kjensel på denne klassiske og lettere distrè professoren, 
fordi han har sunget og spilt bass i bandet vi har danset til på de to siste FOKO- 
seminarene. 

Aagre har også nylig gitt ut en bok der han skildrer Margrethe Munthes sanger, liv og 
samtid. 

”Ungdom, kulturell kapital og kriminalitet”
v/Professor Willy Aagre



Lederen har ordet

STYRET I FOKO

Redaktør: Karl Johnny Solberg Side 9

Leder
Hilde  L. Larsen
Færder vgs avd Berg fengsel
Tlf 33307332
E-post: hildela@vfk.no

Nestleder
Tore Kjemperud
Ringerike fengsel                    
Tlf 32 11 35 63
E-post: tore.kjemperud@fastlane.no 

Informasjonsansvarlig
Knut Bjørn Strømmen
Færder vgs avd Sem fengsel
Tlf 33308152
E-post: knutst@vfk.no                             

Kasserer
Per Sneeggen
Brundalen vgs, avd Trondheim 
fengsel 
Tlf 92236995               
E-post per.sneeggen@stfk.no

Sekretær
Torfinn	Langelid																																																																																												
Fylkesmannen i Hordaland
Utdanningsavdelinga  
Tlf                 
E-post:	torfinn.langelid@fmho.no

1. vararepresentant
Marit Gran
GVO, avd. Oslo fengsel
0134 Oslo
E-post: 
Marit.Gran@ude.oslo.kommune.no

2.vararepresentant

Vigdis Fosheim
Hjalmar Johansen vgs,
Slusesprosjektet             
E-post:vfosheim@gmail.com

Kjære FOKOfolk

Høsten har kommet hit til Vestfold, og det som i følge kalenderen
 viste sommer er over. Vi har hatt en skolestart som er like preget
 av armer og bein som den alltid er. Sjefen og jeg har allerede
 satt oss ned to fredager og sagt at ”Neste uke ser roligere ut, 
nå har det meste falt på plass”. Men jammen forsvinner neste 
uke like fort som den forrige, og vi vet at vi sannsynligvis kommer 
til å si det samme hver fredag hele dette året, akkurat som vi 
gjorde i fjor. Vi har det nok ikke travlere enn noen andre, men vi 
har valgt å konkludere med at det er et sunnhetstegn, et tegn på 
at vi er engasjert og i bevegelse. En tidligere foredragsholder på 
FOKO sa at de gode tankene og ideene kommer når du er i 
bevegelse (Guttorm Fløistad). Vi beveger oss... FOKOseminaret 
nærmer seg med stormskritt og jeg gleder meg til årets samling. 
Styret håper på nok et seminar med mange deltakere som setter 
pris på å møtes, både faglig og sosialt. 
Vel møtt på BCC 20.-22. oktober, vi ønsker å se dere alle.

Mvh

Hilde Larsen
Leder i FOKO



“Hva med FOKONYTT?”

“Hva med FOKO- nytt!”

Vi har ved noen av årets styremøter i FOKO diskutert fremtiden for FOKO- nytt i den formen den har 
hatt, og hvordan vi ser for oss at vi kan formidle aktuelle nyheter og annet stoff til våre medlemmer I 
FOKO. Vi har kommet frem til at vi de siste årene har hatt en uforholdsmessig energikrevende pros-
ess i forkant av utgivelser til nye nummer av FOKO- nytt, og vi ser at mye av det vi skriver ender opp 
som gammelt nytt når vi først får nummeret ut.
Vi jobber med å utvikle en ny hjemmeside for FOKO, og ser for oss at vi på denne siden har en form 
for “nyhetsblogg” e.l. Her kan vi legge ut ferskt nytt fra seminarer, ekskursjoner, presentasjoner, osv. 
Vi tror dette kan bli et mer levende forum for våre medlemmer enn det vi opplevde FOKO- nytt de 
siste årene har vært.

Dette arbeidet tar tid, og det er ingen av oss i styret som sitter med nødvendig teknisk kompetanse 
til å lage en ny hjemmeside. Enn så lenge så vil vi sende ut et “FOKOseminar-nytt” kort tid etter 
årets seminar. Og vi håper etterhvert på bedre tider for nyhetsformidling innen vår organisasjon.

Knut Bjørn Strømmen
Informasjonsansvarlig FOKO
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Praktisk informasjon
20.-22. oktober

2010

ADKOMST Med bil:
For dere som ikke har vært der før: 
Brunstad Conference Center ligger 
vakkert og usjenert til ved kysten mel-
lom Stokke og Tønsberg, en drøy times 
kjøring fra Oslo. 

Fra E18 (mellom Tønsberg og Sand-
efjord)
Ta av fra E18 til Stokke RV 303.
Følg deretter skilting til Brunstad Confer-
ence Center.

Fra Tønsberg/ Horten via RV 312
Kjør til rundkjøringen ved Jarlsberg 
travbane og følg RV 303 mot Stokke.
Etter ca. 5,4 km er det skiltet til Brunstad 
Conference Center. 

Med fly:
Sandefjord Lufthavn Torp er kun 20 minut-
ter unna. Derfra er det enklest med taxi 
direkte til Brunstad, evt skyttelbuss fra 
flyplassen	til	Torp	stasjon	og	tog	derfra	
(nordover) til Stokke stasjon*.

Med tog:
Nærmeste togstasjon er Stokke* (7 min 
unna) eller Tønsberg (15 min unna). Ru-
tetider	finner	du	hos	NSB.	

* Fra Stokke stasjon til BCC kan FOKO 
organisere henting i minibuss, men dette 
må bestilles på forhånd via epost til Knut 
Bjørn Strømmen knutst@vfk.no Senest 
mandag 17.10.10

SPESIELLE BEHOV
Hvis du har spesielle behov i forhold 
tilrettelegging av bolig (HC), spesialkost, 
eller annet må dette meldes til Hilde Lar-
sen hildela@vfk.no senest 10.10.10

 

 


