
 Velkommen til FUBs 
foreldrekonferanse 

25. – 26. november 2011
Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen

Program 



 Fredag 25. november:

10.00: Åpning v/Megakoret fra Stovner

10.15: Barnehagesatsing
 v/Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

10.45: FUB leder Lena Jensen ønsker velkommen
 Utvalget presenterer seg

11.00: ”Å tenne stjerneøyne hos barn, foreldre og pedagoger”
 v/Lou Rossling

13.00:  Lunsj

14.00: ”Det viktige foreldresamarbeidet”
 v/Vibeke Glaser

15.00: Om prosjektet: ”Være sammen”
 v/Torhild Roland Vetvik

15.30: Pause med kaffe/te og frukt/kake
 Gruppediskusjoner
  
16.30: ”Barndom – en billedfortelling”
 v/Iben Sandemose

17.30: Avslutning for dagen

19.30:  Festmiddag m/underholdning av Louis Jacoby

Program



 Lørdag 26. november:

09.00: ”Foreldrenes kraft”
 v/Marco Elsafadi

10.30: Pause med kaffe/te og frukt

11.00: ”Hvor er hjelpen når den trengs?”
 v/Emilie Kinge

12.30: ”Hvordan og hvorfor etablere lokale foreldreutvalg”
 v/FUB-medlem Jimmy Høiberget

 Avsluttende ord
 v/FUB-leder Lena Jensen

13.00: ”Betraktninger”
 v/Asta Busingye Lydersen fra Queendom

13.15: Lunsj 



Om foredragsholderne:

MEGAKORET har eksistert i 20 år og består av alle barn som fyller 6 år 
i løpet av barnehageåret fra samtlige 29 barnehager i Bydel Stovner. 
Gro Nettum er korets dirigent og har fulgt koret i alle år.

LOU ROSSLING er en av Sveriges mest populære forelesere og i 2003 
ble hun utnevnt til Årets taler. Hennes debutbok ”Tänd dina stjärnögon” 
fikk mye oppmerksomhet.

VIBEKE GLASER er førsteamanuensis ved seksjon for pedagogikk, 
Dronning Mauds Minne, Høyskole for førskolelærerutdanning i Trond-
heim. Har skrevet bl.a. fagbøkene ”Profesjonalisering av barneoppdra-
gelsen” og ”Moderne oppvekst”.

TORHILD ROLAND VETVIK er utdannet lærer og jobber hos Fylkes-
mannen i Vest-Agder. Er prosjektleder for ”Være sammen”, et peda-
gogisk tiltak som har som målsetting å høyne kompetansen i kunsten 
å være sammen hos barn og barnehagepersonalet.

IBEN SANDEMOSE er billedkunstner, tegner, illustratør, scenograf og 
forfatter. Hun har utgitt flere bøker illustrert med egne tegninger, både 
humoristiske kjærlighetskommentarer og bildebøker for barn

LOUIS JACOBY er trubadur og forfatter. Jacoby er tildelt Prøysenprisen.

MARCO ELSAFADI er ungdomsarbeider, basketballspiller, foredrags-
holder og engasjert relasjonshøvding. Marco var flyktning i tolv år før 
han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge. Han har siden 2001 
holdt foredrag for svært varierte målgrupper i næringslivet, det offentlige 
apparatet og skolen.

EMILIE KINGE er spesialpedagog og førskolelærer. Hun arbeidet i en 
årrekke i ulike barnehager og i PP-tjenesten. Emilie har skrevet flere 
fagbøker, bl.a. ”Empati hos voksne”, ”Barnesamtaler” og ikke minst 
”Hvor er hjelpen når det trengs. Om foreldresamarbeid”. Emilie Kinge 
holder foredrag med utgangspunkt i sine bøker og arbeider i dag som 
selvstendig næringsdrivende.

ASTA BUSINGYE LYDERSEN er en norsk-ugandisk sanger og skue-
spiller. Hun er medlem i det norskafrikanske artistkollektivet Queendom 
som fikk Oslo bys kunstnerpris for 2007.

Foreldreutvalget for
barnehager
www.fubhg.no
post@fubhg.no


