MAGASINET

STED: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
DATO: 9.-10. november 2017

Unge på randen
Om ungdom, utenforskap og arbeid

• 70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav
• 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring
• Antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre
Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag.
Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder.
På Velferdkonferansen 2017 ser vi nærmere på hva som må og kan gjøres for å berge unge på randen:
• Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet og hindre frafall fra videregående utdanning?
• Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide for å motvirke ungt utenforskap?
• Hva kan vi lære av gode eksempler på innsats for unge på randen?
På konferansen får du møte en rekke fagfolk som jobber på feltet. Ikke minst får du møte unge ressurssterke mennesker som har
vært på randen, men som gjennom ulike tiltak har kommet seg ut av faresonen.
Velferdkonferansen er en møteplass for ansatte i Nav og attføringsfeltet, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og
arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for velferdsspørsmål. Her får du de gode eksemplene som kan inspirere deg i din
jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.

SAGT OM FJORÅRETS KONFERANSE:
«Veldig mange gode faglige foredrag! Svært inspirerende! Flott at akkurat
jeg fikk delta på denne konferansen, får jeg lov til å delta neste år også?»
Sagt av ansatt i Spir Oslo (tidligere KAREA-Varbas)

DAG 1

DAG 2

09:15-10:15

REGISTRERING

BOLK 3: SKOLEFRAFALL, YRKESUTDANNING OG ARBEID

10:15-10:20

ÅPNING
Kick off med unge på randen av scenekanten

09:00-09:30

10:20-10:25

BLI KJENT MED NABOEN

10:25-11:10

HOVEDINNLEGG
Unge trenger en jobb – ikke en diagnose.
For mange unge ender opp på trygd med diagnoser. Skyver systemet vårt de unge lenger unna arbeidslivet
enn nødvendig? Hva skal til for å hindre frafall og få flere unge ut i jobb eller utdanning?
Simen Markussen, økonom og seniorforsker Frischsenteret Universitetet i Oslo

Ungt utenforskap – om Navs ungdomsinnsats
Nav prioriterer unge under 30 år ved oppfølging og tildeling av arbeidsrettede tiltak. Ungdomsinnsatsen
skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking og få ledige unge over i arbeid,
utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.
Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør.

09:30-09:45

Spørsmålsrunde med konferanselosen

09:45-10:10

Hvordan få de som er utafor innafor?
Antallet unge uføre øker, og psykiske lidelser er den viktigste årsaken til dette. Hvordan kan vi snu
denne trenden og lykkes med å få de unge utafor innafor?
Adrian Lorentsson, Mental Helse Ungdom

11:10-11:20

Spørsmålsrunde med konferanselos Svein Tore Bergestuen

11:20-11:40

MINGLING

10:10-10:15

Spørsmålsrunde med konferanselosen

BOLK 1: NYTENKENDE INNSATS MOT UNGT UTENFORSKAP

10:15-10:35

MINGLING

11:40-12:20

SEED
Pilotprosjekt i Hordaland skal få unge ut i arbeid
I Hordaland samarbeider Fretex med Nav og forskere ved Uni Research Helse om å forebygge uførhet blant unge gjennom metoden
individuell jobbstøtte, IPS. SEED-prosjektet er rettet mot unge mellom 18-30 år som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet.
Grete Vabø Teamleder, Fretex Vest-Norge og prosjektdeltaker

10:35-11:05

Står fagutdanningen for fall?
Er vi i ferd med å miste en hel generasjon håndverkere? Hvordan kan vi sikre at flere ungdommer
velger å ta fagbrev? Skal vi lykkes med å snu utviklingen kreves det både politiske tiltak og kulturkamp.
Jonas Bals, malersvenn, forfatter og politisk rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre

12:20-12:50

SEED-studien og forebygging av tidlig uførhet
Presentasjon av foreløpige funn og erfaringer fra SEED-studien i Hordaland. Studien er en effektevaluering
av individuell jobbstøtte for unge som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet.
Thomas Knutzen, daglig leder, IPS Norge

11:05-11:20

Spørsmålsrunde med konferanselosen.

11:20-11:30

Jobbforalle.no – inngangsport til et rausere arbeidsliv.
Tore Kristensen, redaktør i Magasinet Velferd

11:30-12:30

LUNSJ (utsjekking)

12:50-13:00

Spørsmålsrunde med konferanselosen

13:00-14:00

LUNSJ

14:00-14:50

Forandringsfabrikken: Unge proffer skaper endring
Ingen vet vel bedre hvor skoen trykker enn ungdommene selv. De unge «proffene» i Forandringsfabrikken jobber for
at barn og unge skal bli ordentlig hørt, og at deres erfaringer skal føre til forandringer i samfunnet. Proffene har vært
med å forandre barnevernsloven og andre lovverk, og nå brukes deres kunnskap til å gjøre psykisk helsevern og Nav bedre.
Unge PsykiskhelseProffer og NavProffer, med fabrikkleder Marit Sanner

14:50-15:00

Spørsmålsrunde med konferanselosen

15:00-15:15

MINGLING

BOLK 4: GODE TILTAK OG UNGE DRØMMER
INSPIRASJONSTIMEN:
12:30-13:00

Nav i skolen
Forebygger Navs nærvær utenforskap? Fører tilstedeværelsen i skolen til at færre faller ut av yrkesfagene,
eller har Navs nærvær skapt flere unge «navere»? Hellerud videregående skole har i samarbeid med
Nav Alna i Oslo vært med på et pilotprosjekt som nå er blitt en landsdekkende satsing i skolen.
Brigitte Heim, prosjektleder og Nav-veileder ved Hellerud videregående skole
Mark Gaughan, prosjektmedarbeider og Nav-veileder ved Hellerud videregående skole
Arnfinn Stautland, ansvarlig for elevoppfølging og fraværsarbeid og påtroppende rektor ved Hellerud videregående skole

13:00-13:20

Fra drøm til virkelighet
Attføringsbedriften Norasonde på Skedsmo legger vekt på å kartlegge unges drømmer for å gi
dem muligheter til å komme seg videre i skole eller jobb. FROG-kurs får de unge på rett vei.
Hege Glavin, Prosjektleder Frog Online Identity i Norasonde + Frog-ungdom

13:20-13:30

Felles spørsmålsrunde med konferanselosen

13:30-13:40

KAFFEPÅFYLL

13:40-14:50

Å være ung er (ikke) for jævlig
Pressen skriver om rå festkultur og uhemmet seksuell eksperimentering. Likevel spruter det ikke akkurat
villskap av merkelappene på dagens unge: Generasjon Prestasjon, Generasjon Lydig og Alvor og Flink.
Å være ung låter nesten farlig, eller som en diagnose.
Det er i alle fall mye å bekymre seg for: kroppspress og karakterpress, sexpress og treningspress,
motepress, presspress…
Så er dagens unge for flinke? Eller for gærne?
Inspirasjonsforedrag med Christine Koht. Hun er et fyrverkeri på scenen og kjent fra bl.a. TV-serien om Koht & Kidsa

14:50-15:00

Avslutning med konferanselosen

BOLK 2 AKTIVITETSPLIKT, ARBEID OG NAV
15:15-15:40

Navs nye vekkerklokke: Aktivitetsplikt
Nav Drammen var blant de første som innførte aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp. Har den nye
ordningen fått flere unge bort fra sosialhjelp?
Katrine Christiansen, leder Nav Drammen + Ungdom med aktivitetsplikt

15:40-16:10

Nå må de ansvarlige politikerne begynne å stå opp om morran!
Aktivitetsplikt hjelper ikke de unge ut i arbeidslivet eller forhindrer frafall. Vi må gi de unge et meningsfylt tilbud.
Karin Gustavsen, forsker og leder av Samfunnslaboratoriet

16:10-16:20

Felles spørsmålsrunde med konferanselosen

INSPIRASJONSTIMEN:
16:20-16:40

Unge innvandrere og skolefrafall
Atlas Kompetanse er en bedrift startet opp av to unge innvandrere. De jobber for å minske frafallet blant
innvandrerungdom i videregående skole. En viktig faktor for å lykkes med det er å involvere foreldrene.
Saad Hashi og Firdawsa Ahmed, gründere av Atlas Kompetanse

16:40-17:00

Ungdom med riper i lakken pusser seg inn i arbeidslivet
DiamondCare Norge AS var en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016.
De tar inn unge som har falt utenfor og gir dem en pusseklut og en ny vei inn i arbeidslivet.
Robert Tostrup, daglig leder + Ungdom

17.00-17:15

Felles spørsmålsrunde med konferanselosen

19:30

FESTMIDDAG

Konferanselos:
Svein Tore Bergestuen.

Tid og sted for konferansen:
Torsdag 9. november kl.10:15 - 17:15
(registrering fra 09:15 -10:15), middag 19:30

Fredag 10. november kl. 09:00 - 15:00
Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsregler
Påmelding

Påmelding gjøres via www.jobbaktiv.no, e-post

Deltakeravgift ved påmelding før 1. juni kr. 2700,-

Konferansen er avhengig av antall påmeldte,

Deltakeravgift ved påmelding etter 1. juni er deltageravgiften 3400,-

og endelig bekreftelse kommer fra

eller telefon, og er bindende.

JobbAktiv i god tid før konferansen. Betalte
Valg av måltider/overnatting (kommer i tillegg til deltakeravgiften over)

plasser kan fritt benyttes av andre, men det må

Alternativ 1: Dagpakke inkl. lunsj og kaffepauser begge dager kr.1133,-

gis beskjed om navneendring innen to dager

Alternativ 2: Dagpakke inkl. lunsj og kaffepauser begge dager, samt middag og enkeltrom:

før konferansen. Faktura sendes ut med forfall

Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et

før konferansen.

tillegg på kr. 990,-

Jobbaktiv tar forbehold om forhold utenfor vår

Alle priser er eks. mva.

kontroll som streik, sykdom hos foreleser etc.
Vi forbeholder oss også retten til å forandre i

Er du abonnent på Velferd får du 300,- i rabatt. Har du ikke abonnement?

programmet underveis.

Bestill nå og få 300,- i rabatt på 1. års abonnement i tillegg til rabatt på konferansen.

Det er fortløpende påmelding til
konferansen blir fulltegnet.

Skal flere fra din jobb på konferansen? Ta kontakt med vår selger Per Mikkelsen
på telefon 66 78 62 50 for å få en hyggelig rabatt.

Konferansepåmelding
pr. e-post skal inneholde:
• Deltakers navn
• Kontakttelefon
• Epost
• Fakturaadresse
• Ønskes middag? Ja eller nei
• Ønskes overnatting med helpensjon? Ja eller nei
• Ønskes abonnement på Velferd? Ja eller nei
Lettest melder du deg på via nettsiden til vår tekniske arrangør:
www.jobbaktiv.no/arrangementer/velferdkonferansen/ eller www.jobbaktiv.no
Påmelding kan også gjøres via telefon eller epost:
Tlf.: 66 78 62 50 | Epost: per@hotellink.no
Velferdkonferansen eies og arrangeres av magasinet Velferd.
Teknisk arrangør er Jobbaktiv AS.

MAGASINET

Påmeldingsfrist:
fortløpende til konferansen
blir fulltegnet

Vil du være utstiller
under konferansen?
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Arnt-Ove Drageset
ao@mediapilotene.no / 924 45 846
Arne Bergsli
ab@mediapilotene.no / 917 37 810
Velkommen til Velferdkonferansen 2017!
www.velferd.no | www.jobbaktiv.no/
arrangementer/velferdkonferansen/

