SMISO HAMAR INVITERER
SAMARBEIDSPARTNERE TIL FAGDAGER,
MUSIKK OG DIALOGMØTE 6. OG 7. MAI 2019
TEMA FOR DAGENE: BARN SOM UTSETTES FOR VOLD OG OVERGREP

«Du skal ikke bære sorgen alene»
Foredragsholder: Øivind Aschjem
Konsert med: Gaute Ormåsen

Velkommen til to spennende dager med faglig påfyll, god musikalsk opplevelse og dialog

Sted: Høgskolen i Hedmark- avd. Hamar. Auditorium 1
Pris: 6. mai gratis!
7. mai: 400,- (inkl. enkel lunsj, kaffe, te, frukt)
Påmelding og betaling: Påmeldingsfrist: 1. april. Påmelding med navn,
arbeidssted, evt allergier/intoleranse og hvilken dag/dager du deltar til:
live@smisohamar.no
Betaling ved påmelding 7. mai til: SMISO Hamar: kontonr: 1503.29.98191 eller
VIPPS: 51 93 80 merk betalingen med navn og «fagdag2019»

PROGRAM 6. OG 7. MAI

MANDAG 6.MAI:
18:00- 19:00: Foredrag med Øivind Aschjem. Familierådgiver reddesmå.no
19:00-19:15: Beinstrekk
19:15-20:00: Konsert med Gaute Ormåsen
Arrangementet er gratis og åpent for alle

TIRSDAG 7.MAI:
09:00-09:10: Velkommen v/ daglig leder Live Haakensveen
09:10-09:30: Presentasjon av tilbudet ved SMISO Hamar v/faglig veileder
Elisabeth S. Huldal
09:30-12:00 Øivind Aschjem.: Du skal ikke bære sorgen alene. Pause underveis
12:00-12:30: Lunsj
12:30-14:00: Øivind Aschjem forts
14:30-16:00: Dialogmøte (se egen invitasjon)
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skoler/SFO, barnevern, helsestasjon, kommunepsykologer,
BUP, studenter ved relevante utdanninger ved HINN

INTRODUKSJON TIL FOREDRAG 6. MAI
Barn som utsettes for vold og overgrep har dårlig tid. Langsomt mister de troen på at hjelp finnes
og de bøyer nakken og gir opp.
Selv om de fleste barn opplever hjemmet som et trygt sted å være vet vi at det i alle barnehager
og på alle skoler finnes barn som er redde og trenger beskyttelse.
Vi har alle et ansvar for å gi barn en trygg start på livet. Vi skal gi de trygge grunnsteiner som
skal vare et helt liv og de første årene er av enorm betydning.
Foresatte har det største ansvaret, men når de av ulike grunner ikke strekker til må gode
mennesker rundt barnet gjøre den jobben.
Vårt oppdrag er å oppdage, beskytte og hjelpe barn som leter etter trygghet.
Utsatte barn leter etter trygge voksne som våger å spørre og som trofast står ved siden av barnet.

Vårt håp er at denne kvelden skal bidra til at gode mennesker i vårt nærmiljø skal gi
utsatte barn troen tilbake på at hjelpen de trenger finnes.

Øivind Aschjem har gjennom snart 40 år møtt barn som har bedt ham fortelle hva de har opplevd
og hva de lengter etter.

INTRODUKSJON TIL FAGDAGEN 7. MAI: DU SKAL
IKKE BÆRE SORGEN ALENE
Vi ser de hver eneste dag. I lyskrysset på vei til jobb stopper du for en pappa som går ved siden av
5 åringen på vei til barnehagen. 6 åringen løper ut av bilen og forsvinner inn til SFO. Den vesle
jenta som følger etter morens handlevogn på Kiwi.
De alle fleste av barn vi møter vokser opp med trygge voksne rundt seg. Lærer at de gode nok og
med stort pågangsmot bygger et trygt liv som holder i dag og i årene som kommer. Sånn skal det
være.

Men det gjelder ikke alle…

Tusenvis av barn opplever utrygghet, ensomhet, avvisning, skyldfølelse og skam. Sorgen over å
være forlatt setter dype spor hos små barn og skadene de påføres på kort og lang sikt er alvorlige.
Barnets foresatte har hovedansvaret for barns oppvekst, men for noen voksne er denne oppgaven
for stor og komplisert. Det er det mange grunner til, men veldig ofte er konsekvensene for barna
skjebnesvanger.
Når de nærmeste svikter må andre oppdage, beskytte og hjelpe de utsatte barna.
Ansatte i barnehager og skoler, helsesykepleiere, barnevern og andre som møter barn har en
mulighet til å være betydningsfulle voksne.

Fagdagen vil belyse følgende temaer:

•
•
•
•
•

På hvilken måte preges barn av belastende oppvekstsvilkår.
Hva trenger utsatte barn?
Hvordan kan vi som hjelpere møte barn utsatt for vold og omsorgssvikt.
Om vår forberedthet som hjelpere.
Om viktigheten av å samtale med foresatte om barns rett til trygg oppvekst.

Øivind Aschjem har i snart 40 år møtte barn og deres foresatte. I tillegg til sitt arbeid som
familierådgiver har han i like mange år formidlet sine erfaringer i ulike sammenhenger gjennom
foredrag og forfatterskap

FOREDRAGSHOLDER: ØIVIND ASCHJEM
Øivind Aschjem (født 28. mars
1949) er en psykiatrisk sykepleier
og familieterapeut som arbeider
som familierådgiver i Langesund i
Bamble kommune i Telemark. Han
har siden 1984 arbeidet med
bekjempelse av familievold og
hjulpet familier og barn som
utsettes for vold, overgrep og
omsorgssvikt hjemme.
I tillegg til å drive samtaleterapi,
har Aschjem blant annet vært leder
i Alternativ til Vold i Telemark, en
organisasjon som driver
forebyggende arbeid mot
familievold og gir hjelp og
behandling til voldsutøveren og
familien.
Han har også vært initiativtaker til barneboka og teaterforestillingene Sinna
Mann, som også har blitt filmatisert, og til kampanjen og nettstedet
reddesmaa.no. Han er dessuten medarbeider i det nasjonale prosjektet Barn som
lever med vold i familien.
I 2001 utgav han intervjuboka Nei, nei gutt! sammen med journalist Morten Lie
Hagen.

ARTIST: GAUTE ORMÅSEN
Gaute Ormåsen var i 2003 med i
Norges første Idol program. Han tok en
hederlig 2. plass like bak Kurt Nilsen.
Kort tid etter ga han ut albumet «New
Kid in Town» som solgte hele 30.000
eksemplarer og som inneholdt
hitsinglene «Chasing Rainbows» og
«Miss you when you`re gone».
I 2005 fikk han avtale med
plateselskapet Tylden & Co og valgte å
gå over til å synge på norsk. Til sitt
første norskspråklige album «G for
Gaute» (2006) lagde han det som
senere har blitt en moderne norsk
klassiker ” Kjærlighet er mer enn
forelskelse”. I 2008 kom albumet «Drømmesang» og derfra fikk vi sanger som
«Du + jeg= vi» og «Til vi ses igjen». Grand Prix låta ” Synk eller Svøm” er fra
albumet «Oss i mellom» (2010). Singelen «Hei, sommer» (2012) er blitt en kjær
sommerhit. I 2013 deltok han igjen i Melodi Grand Prix. Denne gangen med den
engelske «Awake». Den holdt seg inne på P4s topp 30 liste i mange måneder. I
2015 Ga han ut Fedrelandet med rapduoen Robin & Bugge. Låta gikk til gull. På
tampen av 2016 ga han ut en remix av Kjærlighet er mer enn forelskelse,
remixen lå inne på vg lista I flere uker, og er streamet nesten 8 millioner ganger
på Spotify.
Gaute har begynt å produsere musikk selv, både for seg selv og andre, sist var
hans egen single Oslo sover aldri¨ som ble utgitt I Mai 2017.
Han har også skrevet og produsert barnesanger for organisasjonen Forut.
Sangene er godt kjent I over 1000 barnehager I Norges land.
Gaute har gjort utallige konserter, alt fra juleturneer og Prøysen turneer, til
turneer med eget materiale.

