Barnets beste?

Bakgrunn for konferansene

Bidragsytere

Om små barns behov.
Et kritisk blikk på dagens
omsorgsløsninger for de minste.

Ett- og toåringene går i fulltids barnehage. Tidlig
barnehagestart er en rett, anbefales av alle, og er
begrunnet med likestilling og arbeidsliv.
Men er det til barnets beste?

- Aisha Naz Bhatti, statsviter og nestleder i Oslo
Senterparti.
- Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, psykologspesialister med særlig erfaring i undervisning om
tilknytningspsykologi for fagfolk, barnehageansatte
og foreldre. Har utgitt bøker om temaet.
- Annica Dahlstrøm, lege og prof. emerita ved
Gøteborgs Univ., histolog og nevrobiolog.
Har engasjert seg i samfunnsdebatten om hva som er
de beste betingelser for små barns utvikling, utifra sin
kunnskap om hjernens utvikling.
- May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.
Forsker, forfatter og underviser, også for barnehageansatte. Leder studien «Liten i barnehagen» om bl.a.
små barns stressreaksjoner i barnehagesituasjonen.
- Charlotte Koren, sosialøkonom og fagbokforfatter.
Har forsket på pensjoner og på kvinners rolle i norsk
økonomi.
- Allan Schore, internasjonalt kjent psykolog,
terapeut, nevrovitenskapelig forsker og forfatter.
Formidler et helhetssyn på barnets tidlige utvikling.
For mer info, se: www.allanschore.com
- Torild Skard, pedagog, psykolog og forfatter. Aktiv
norsk og internasjonal feminist. Tidligere SV-politiker.
- Ingeborg Horgen Skjønsberg, voksen-, barne- og
ungdomspsykiater og -psykoanalytiker. Lang erfaring
med behandling av barn og voksne og med undervisning.
- Linn Stalsberg, sosiolog, journalist og forfatter av
boken «Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste
land».
- Ingeborg Tveter Thoresen, førstelektor emerita,
Høgskolen i Sørøst-Norge. Forfatter av lærebøker for
barnehagelærerutdanningen.
- Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner og forsker.

På konferansene vil forskere og andre fagfolk innen
ulike fag legge frem sine funn og erfaringer rundt
dette temaet, og også rette et kritisk blikk på dagens
omsorgssituasjon for små barn.
Det blir foredrag, korte innlegg, paneldebatt og
diskusjon med fagpersoner innen bl. a. utviklingspsykologi, småbarnspedagogikk, nevrovitenskap
og barne- og ungdomspsykiatri.
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Arrangører
- Kristin Briseid, 1. amanuensis ved VID.
Forfatter av boken «Likestillingslykke».
- Per Christian Dahl, seniorkonsulent ved HiOA.
- Jens Enoksen, lektor.
- Laila Foldvik, ergoterapeut og forfatter av boken
«Det stille mammaopprøret».
- Sidsel Gilbert, psykiater og psykoanalytiker.
- Hanne Weisser, lektor, Steinerskolen i Oslo.
- Liv Aalen, psykologspesialist og psykoanalytiker,
ansatt ved UiO.
- Medarrangør av konferansen 29. sept.:
VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Oslo
Kontakt: barnets.beste.konferansene@gmail.com
Konferansene støttes økonomisk av

Konferanser i Oslo høsten 2017
29. september + 27. og 28. oktober

Fredag 29. september

Fredag 27. oktober

Lørdag 28. oktober

Om barnets tidlige utvikling

Om små barns utvikling

Om små barns behov og
barnefamiliers situasjon

Sted: VID, Diakonhjemmet Oslo
T-bane linje 1 til Frøen. 5 min gange. Følg skilt.

Tre foredrag ved Dr. Allan Schore

Sted: UiO, Domus Media, aud. 13. Karl Johans gt. 47.
Midtbygningen, 2. etg. Inng. baksiden av Aulaen.

Faglige innlegg

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen.

Kritiske blikk
10.00-10.15 Velkommen v/ arrangementskomitéen
10.15-12.00 “On the development of our right
brain: the development of our capacity for loving
relationships, for emotions-informed thinking and
for learning from experience. What's love got to do
with it? What's age got to do with it? Enhancing
and endangering optimal development.”
12.00-12.30 Spørsmål, diskusjon.
12.30-13.00 Lunsj.
13.00-14.00 “Boys at risk: Some new knowledge
on the special vulnerabilities of little boys.”
14.10-14.30 Spørsmål, diskusjon.
14.30-17.00 Pause.
17.00-19.00 “The first 1000 days of life: A critical
period for shaping our emotional selves and social
brains”
19.00-19.30 Spørsmål, oppsummering.
Billett, hele dagen, inkl. lunsj, med/uten middag:
Uten middag: Kr 1050. Student/gruppe, min. 5 p: Kr 700
Med middag: Kr 1200. Student/gruppe, min. 5 p: Kr 850
Billett, kun formiddagsforelesning inkl. lunsj:
10.00 – 14.30: Kr 850. Student/gruppe, min. 5 p: Kr 550
Billett, kun ettermiddagsforelesning:
17.00 – 19.30: Kr 350. Student/gruppe, min. 5 p: Kr 250
Påmelding/betaling:
http://www.ticketmaster.no/search/allan+schore

10.00-10.15 Kulturelt innslag. Velkommen.
Bakgrunnen for konferansen og dagen.
10.15-11.15 “Om tilknytningsperspektiver og små
barn i barnehage” v/ psykologspesialistene
Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, Oslo.
11.20-12.20 “Godt å være liten i barnehagen?”
v/ prof. i pedagogikk og forsker May Britt Drugli,
NTNU.
12.20-13.00 Lunsj.
13.00-14.15 “De første årene og hjernens
utvikling: Evolusjonen setter strenge betingelser for
alles liv og utvikling. Fødselen, oppveksten, det
voksne livet; alt har konsekvenser for individet.
La oss heller arbeide med naturen enn mot den, og
anvende kunnskapen om biologien for å utvikle et
godt samfunn”, v/ lege og professor emerita Annica
Dahlstrøm, Gøteborg.
14.15–14.30 Kort pause
14.30-15.15 “Om å bli et menneske - trenger
barnet mor i sine første leveår?”, v/ psykiater og
psykoanalytiker Ingeborg Horgen Skjønsberg, Oslo.
15.15 -16.00 Avsluttende panel- og plenumssamtale.

Fri adgang. Lunsj kan kjøpes.
Begrenset antall plasser.
Påmelding:
http://www.ticketmaster.no/event/545809

10.00-10.15 Innledning til dagen
v/ møteleder Torild Skard.
10.15-10.35 “Barnets beste – hva vet vi nå?»
v/ Laila Foldvik.
10.35-11.20 “Hvilken rolle spiller biologien i
menneskets tre første leveår?”
v/ lege og prof. emerita Annica Dahlstrøm.
11.20-12.00 Lunsj.
12.00-12.20 “Det dominerende bildet: hva sies og
påstås i norsk offentlighet om beste omsorgsløsning
for barn under tre år?” v/ 1. amanuensis Kristin Briseid
12.20-13.30 “Hvor gyldig er det som sies og påstås?”
Panelinnlegg av bl.a. Aisha Naz Bhatti, Sidsel Gilbert,
Charlotte Koren, Linn Stalsberg og Hanne Weisser.
13.30-14.00 Pause
14.00- 14.30 “God omsorg eller tidlig start på utdanningsløpet? De minstes hverdag i et politisk spenningsfelt.” v/ 1. lektor emerita Ingeborg Tveter Thoresen.
14.30- 15.00 “Det er ikke sant at alle må arbeide mer
og lenger!”
v/ arbeidsmedisiner og forsker Ebba Wergeland.
15.00- 15.30 ”Likestilling og beste omsorg for små
barn? Ja takk, begge deler!”
v/ psykolog og forfatter Torild Skard.
Billett inkl. kaffe og mat: Kr 350. Student: Kr 250
Begrenset antall plasser.
Påmelding/betaling:
http://www.ticketmaster.no/event/545805

