lykkeligebarn.no

evnerik, hva nÅ?
oslo, 7. september 2018

- Vi vet at mange elever med stort læringspotensial strever med
å bli anerkjent og akseptert i skolen, og at norske lærere sier
de har for lite kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for
Utdanningsdirektoratet (2015)
disse elevene.

mØt blant annet:
•
•
•
•

Professor dr Steven Pfeiffer, Florida State University
Jørgen Smedsrud, PhD student, UiO
Lærere og andre fagpersoner med kompetanse om evnerike barn
NLA Forskergruppe

hvorfor en slik
konferanse?

lykkeligebarn.no

Skolelei, mistet motivasjonen, urokråke, deprimert og stille, underyter, skolevegrer. Få tenker
over at dette kan beskrive barn med stort innlæringspotensiale og gode evner. En til tre
ganger i uken er Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn i kontakt med skoler for å
bistå med kunnskap om evnerike elever og deres utfordringer.
De evnerike utgjør 2 - 5 prosent av
elevmassen, og mange av dem står
i fare for å utvikle sosioemosjonelle vansker. Ofte er de vanskelige å
oppdage. Både lærere og fagpersoner etterlyser mer kunnskap for å
kunne hjelpe denne elevgruppen.
Konferansen i Oslo i september
blir den 5. i rekken arrangert

pÅmelding:
PÅMELDINGSFRIST:
24. august 2018

av foreningen (den ene i samarbeid med BroAschehoug). Dette
har vært de eneste fagkonferansene om temaet i Norge.
De siste årene har vi også vært
representert på lærerstevner med
stand og foredrag, besøkt skoler og
snakket med fagpersoner og politikere. Interessen er stadig voksende,

selv om i enkelte miljøer møter
man motstand mot å anerkjenne
denne problematikken.
Det er viktig at lærere og andre
som møter de evnerike barna
vet hvordan de kan identifiseres,
hva som gjør dem annerledes og
hvordan de kan ivaretas på en god
måte i skolehverdagen.

praktisk informasjon:

PRISER:
Før 22. juni: 1.150,Medlemmer av Lykkelige barn
		

Etter 22 . juni: 1.350,1.150,-

Påmelding her

STED:
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, OSLO

Husk å gi beskjed om
allergi og intoleranser i
kommentarfeltet.

OVERNATTING:
Trenger du overnatting? Thon har flere hoteller i nærheten. Bestill direkte.

Du kan enten betale med
kort ved påmelding, eller få
tilsendt faktura.

SPØRSMÅL:
konferanse@lykkeligebarn.no, eller ring Mette Sæhle Nilsen: 91704592

program for
dagen:
lykkeligebarn.no
08:00 Registrering, kaffe og te
09:00 Velkommen og introduksjon						

Mette Sæhle Nilsen,
leder i Lykkelige barn (Lb)

		

Kari Kolberg,

10:00 Talent development of gifted students
								

Professor Steven Pfeiffer

11:00 Talent development of gifted students
				

Professor Steven Pfeiffer

			

Jørgen Smedsrud, PhD student

lektor i Bærum kommune

		
				

Vegard Eide, Master Høgskolen Bg

14:45 Lærerutdanningens rolle og muligheter
- noen refleksjoner og erfaringer
			

NLA Forskergruppe
v/Jokstad og Hagenes
Ellen Egeland Flø, lektor

Les mer om foredragsholderne på baksiden. Vi tar forbehold om endringer.

kan ikke komme? bestill besØk!
Får du ikke kommet til Oslo?
Vi kommer gjerne og holder
foredrag lokalt.

Lykkelige barn har opprettet
”Nasjonalt kompetansesenter for
evnerike barn”, NKEB.
NKEB overtar blant annet det
arbeidet Lykkelige barns
formidlingstjeneste har drevet i
flere år.

I samarbeid med flere av landets
ledende eksperter har vi lagd en
foredragsrekke, og kan også tilby
fagdager om evnerike barn og
deres utfordringer. Disse kan vi
holde lokalt hos dere. Flere steder
har kommuner tidligere samlet
de som jobber med barn i alle
aldre til et felles foredrag eller en
fagdag.

Er dettte noe for dere? Send en
forespørsel via kompetansesenterets hjemmesider, så tar vi
kontakt.
Vi tilbyr også veiledning og en
rekke andre tjenester. Se mer på
www.evnerikebarn.no

disse
kommer:
lykkeligebarn.no

vÅre gjester
Professor dr. Steven Pfeiffer, Florida State Uni.
Steven I. Pfeiffer er professor ved Florida
State University og er en av verdens
ledende aktører på feltet Barn med stort
læringspotensial.
Steven Pfeiffer har bidratt med svært mange bøker og artikler,
og er blant annet redaktør for den prestisjetunge APA
Handbook of Giftedness and Talent som kom ut i 2017.
Gjennom snart 40 år har han veiledet evnerike barn og deres
foreldre, samt lærere, psykologer og andre. Han er særlig
opptatt av evnerike barns sosiale og emosjonelle behov, og han
har stor kunnskap om hvordan skolen best kan legge til rette
for tilpasset opplæring av evnerike elever. Som
foredragsholder, forfatter, terapeut og forsker har Pfeiffer et
stort nedslagsfelt over hele verden, og det er en stor glede og
ære å få besøk av han til konferansen vår.

Jørgen Smedsrud, PhD student ved Institutt for
pedagogikk, UiO.

Smedsrud har tidligere skrevet både en bachelor og en master
om evnerike barn. Han har også utgitt boken ”Evnerike
elever og tilpasset opplæring”, sammen med Kjell Skogen.
Har tidligere jobbet som PP- rådgiver i Lillestrøm.

Ellen Egeland Flø, lektor i realfag ved Mailand
VGS

Hun er ansvarlig for Mailand VGS sin makerspace, Mailand
Skaperverksted, der de bruker ny og spennende teknologi i
undervisningen som et virkemiddel for å la elevene jobbe
mer praktisk og kreativt med de ulike fagene. I forbindelse
med skaperverkstedet leder hun to prosjekter som fokuserer
ekstra på tilpasset opplæring og dybdelæring for elever med
høyt/ekstraordinært læringspotensial. Hun ble tildelt
Gullepleprisen 2018 for dette arbeidet.

Kari Kolberg,
lektor og spesialkonsulent evnerike barn
Kari Kolberg er lektor og har en master i
tilpasset opplæring fra Høyskolen i
Hedmark. Til daglig er hun kontaktlærer i
Bærum og fra 2017 også spesialkonsulent
i grunnskoleadministrasjonen i Bærum
nettopp med evnerike elever som spesiale.
Kari Kolberg er personen bak Krumelurebloggen som startet
opp i januar 2012 fordi hun så et stort behov av norskspråklig
kunnskap & informasjon om barn som ble kalt evnerike, eller
begavede, intelligente, smarte, eller høyt begavede (HB-barn).
Den gang var «evnerikhet» fortsatt et sort hull innenfor det
norske pedagogikkfeltet. Det fantes ikke kurs, ingen
videreutdanningstilbud, ingen kommuner som hadde satt
temaet på dagsorden. Ei heller hos Kunnskapsdepartementet
eller hos Utdanningsdirektoratet fantes det informasjon.
Hun er også representant i Norge for The European Council for
High Ability (ECHA) og World Council for Gifted and
Talented Children (WCGTC), og sitter i styringskomiteen for
Nordisk Talentnettverk (NTN).

Vegard Eide

Han har en Master i undervisningsvitenskap med fordypning i
pedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet. Tema er elevenes egne
opplevelser.

NLA Høgskolen - Forskergruppe - Barn med
stort og ekstraordinært læringspotensial i skole
og barnehage
Med mange ulike faglige bakgrunner ønsker gruppen å
inkludere flere perspektiver til eksisterende forskning:

•Kritiske analyser av politikk som omhandler barn med stort
og ekstraordinært læringspotensial.
•Undersøkelser av holdninger i barnehage og skole, og barns
erfaringer.
•Tilpasset og differensiert undervisning i ulike fag; naturfag,
matematikk, RLE, samfunnsfag, engelsk og norsk. De som er
våre gjester derfra denne gang er:

Gunnvi Sæle Jokstad, høgskolelektor i pedagogikk
og
Tove Hagenes

Har skrevet masteroppgave i sosiologi om evnerike barns
skolehverdag.
Hun inngår i et samarbeid med NLA Høgskolen Forskergruppe - Barn med stort og ekstraordinært
læringspotensial, Bergen.
Hun er koordinator for foreldrekontaktene i Lykkelige barn.
Tove Hagenes er også konsulent i NKEB.

