PROGRAM
9:00 – 10:00 Registrering, frukt og kaffe.
10:00 – 10:05 Film, "Aktive sammen – Kveldsmaten ved Venneslatunet"
10:05 – 10:15 Velkommen v/ ordfører Nils Olav Larsen

10:15 – 10:30 Åpning v/ Åse Michaelsen
Eldre-og folkehelseminister

10:30 – 10:45 Dagens konferansier, Elisabeth Lindland
Norsk skuespiller og sanger.
10:45 – 11:10 Prosjektet ”Aktive Seniornettverk”
Sofapraten med frivillige og ansatte i prosjektet i Vennesla Frivilligsentral
11:10 – 11:40 Presentasjon av metoden "Aktive sammen"
v/ professor og seniorforsker Jorunn H. Midtsundstad, Universitetet
i Agder og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med
funksjonsnedsettelser
11:40 – 12:30 Lunsj.
Vi ber dere fylle ut informasjon om allergier i påmeldingen.

J

12:30 – 12:55 ”Med hverandre for hverandre”
Evalueringsperspektiv fra følgeforskningen v/ Per Gunnar
Disch, senter for omsorgsforskning, Per Gunnar Disch er
førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og knyttet Senter
for omsorgsforskning Sør. Er utdannet sosionom, diakon og
sosiolog. Undervisnings- og forskningsfelt er innenfor
kommunal helse- og omsorgstjenester og omsorgspolitikk.
12:55 – 13:10 ”Hva er sammenhengen mellom frivillighet
og et mer inkluderende samfunn?”
v/ Nancy Herz - Frivillighet Norge
13:10 – 13:30 Metoden "Aktive sammen" som pensum.
Erfaring fra undervisning og praksis. Sofapraten med elever, lærere og rektor
fra Vennesla videregående skole, en av de 24 medlemsorganisasjonene i
Vennesla frivilligsentral.
13:30 – 13:45 Pause med kaffe og kringle
13:45 – 13:55 Prosjekt "In For Care"
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene og
frivillige ved hjelp av teknologiske løsninger v/Elin Thygesensen,
forsker Universitetet i Agder, senter for ehelse og
omsorgsteknologi «Elin Thygesen er førsteamanuensis, og
ansatt ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Fakultet
for Helse- og idrettsvitenskap. Thygesen er utdannet sykepleier
med doktorgrad innen eldreomsorg (eldres opplevelse av helse
og mestring) fra Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Hun
har vært tilknyttet Senter for eHelse siden 2011.
13:55 – 14:05 Samarbeid mellom kommune & frivillig sektor, KS
14:05 – 14:15 Film "Aktive sammen - Dreamteam"
Bruk av metoden Aktive sammen i Dream team. Målet med Dream team er å
støtte mennesker med rusmiddelanhengigehet slik at de kan mestre deltagelse
i aktivitet og frivillig arbeid - som igjen kan motivere til lengre rusfrie perioder.
Hva driver de frivillige? Norges Frivilligsentral, v/ Espen Watne, et barns far,
daglig leder på Vestre Aker Frivilligsentral, styremedlem

14:15 – 14:35 Hva driver de frivillige?
Norges Frivilligsentral, v/ Espen Watne, et barns far, daglig leder
på Vestre Aker Frivilligsentral, styremedlem
14:35 - 15:00 Ordsky - Hvordan anvende metoden «Aktive
sammen» i egen kommune v/ Olga Espegren.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
15:00 – 15:15 ”Kjennskap gir vennskap”
v/ Kommunalsjef for helse og omsorg i Vennesla kommune,
Ragnhild Bendiksen.Ragnhild er kommunalsjef for helse og
omsorg i Vennesla kommune, og leder av helse, sosial og
omsorgsnettverket i Region Kristiansand.

15:15 – 15:30 Oppsummering og avslutning
v/ konferansier sammen med Jorunn Sagen Olsen, leder av
Vennesla frivilligsentral.
15:30 Vel hjem

TAKK FOR AT DU DELTOK PÅ VÅR KONFERANSE!

