
 

 

 

INVITASJON TIL FAGKONFERANSE I FORENING FOR KLINISK 

PEDAGOGIKK 1. OG 2. JUNI 2015 

 

 

 

I år kan vi ønske velkommen til fagkonferanse i Bergen. 1. og 2.juni samles vi på 

Clarion Hotel Admiral for faglig inspirasjon med Inn i det tabubelagte – om skam og 

selvmedfølelse som overskrift. Som alltid håper vi på en vellykket sammenkomst og 

vi kan by på gode foredragsholdere og engasjerte innlegg.  

For å belyse dette spennende fagområdet har vi i år valgt å være tverrfaglige, ved å 

også invitere psykologfaglige inn.   

Vi ønsker også i år å gjenta muligheten for “Pedagogisk infotorg” der alle oppfordres 

til å ta med artikler, bøker eller andre referanser som de tror kan være til nytte for 

sine kollegaer. Dette vil være tilgjengelig for en nærmere titt i alle pauser. 

 

Clarion Hotel Admiral ligger midt i hjertet av Bergen sentrum, og har en fantastisk 

utsikt mot Bryggen og Fløyen. Hotellet er et godt utgangspunkt for sightseeing, 

shopping og kulturliv.  

Flybussen har ankomst ca 5 min gange fra hotellet.   

Hotellet tilbyr overnatting, og man tar selv kontakt med hotellet for booking, gjerne via 

internett. 

 

Kostnaden for dagpakke er kr 575,- pr dag, og inkluderer lunsj, kaffe- og pausebuffet, 

leie av lokaler m.m.  

 



 

Det avholdes årsmøte den 1.juni kl 16.00-18.00, og vi håper flest mulig blir igjen 

etter årsmøtet for uformell prat over et glass, før en deilig  middag kl 19.30 på hotellet 

(525,- for dagens 3-retters)  

 

 Påmelding til seminar, dagpakke og middag gjøres til Nina Cecilie Bache, e-

post:                      c-bac@online.no 

 Hver enkelt deltaker tar selv kontakt med hotellet for overnatting, tlf 55236400  

eller konferanse.admiral@choice.no og oppgir kode 215845. Overnatting 

koster 1690,- 

 Innbetaling av seminaravgift 700,- til foreningens konto 0540.08.45451.  

 Påmeldingsfrist: 15.april 

 

Program: 

Mandag 1.juni 

09.00-09.45 Velkomstkaffe med servering og registrering 

09.45-10.00 Velkommen 

10.00-12.00 

Belinda Ekornås, ph.d., psykologspesialist Follo BUP 

”Å miste kontrollen på følelser er for mange assosiert med skam: Hvordan kan vi 

hjelpe både barnet og de voksne rundt med å regulere voldsomme følelser?” 

12..00-13.00 LUNSJ 

13.00-15.00 

Elisabeth Schanche, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi UIB 

”Utvikling fra selvkritikk til medfølelse” 

15.00-16.00 Pause med kaffe og servering 

16:00- 18:00 Årsmøte 

...etterfulgt av mer sosial og faglig prat over et glass  

19.30 MIDDAG 

 Dagens 3-retters bestående av kremet blåskjellsuppe, kyllingfilet surret i bacon med 

spennende tilbehør, og panna cotta til dessert. 

mailto:konferanse.admiral@choice.no


 

 

Tirsdag 2.juni 

08.30-09.00 Kaffe og servering 

09.00-10.00 

Ingunn Aasen Børresen, spesialist i klinisk pedagogikk: 

”Behandling av sosial angst i samarbeid med kontaktlærer.” 

10.00-10.30 Kaffe og frukt 

10.30-11.30 

Ingunn Aasen Børresen fortsetter med sitt foredrag 

11.30-12.30 LUNSJ 

 

12.30-15.00 

Jan Reidar Stiegler, psykolog og faglig leder for NIEFT 

”Det er egentlig noe grunnleggende feil med meg!” Hvordan erfaringer allerede fra 

spedbarnsalder er med å forme hvordan vi oppfatter oss selv, og hvordan visse typer 

samspill leder til overdreven skam og en varig negativ selvoppfatning og identitet. 

 

Vel møtt til to inspirerende dager på Clarion Hotel Admiral!  

 

 

 

Med hilsen fra undervisningsutvalget ved  

Tove Killi Skattkjær, Nina Cecilie Bache & Ann-Helen Heggen 


