FOKUSUKE
Uke 11: 11. - 17. mars
Barn og unge med stort
læringspotensial muligheter og utfordringer

PROGRAM HELE LANDET

SE OPPDATERINGER OG EVT. ENDRINGER FOR
HVERT ARRANGEMENT PÅ NKEB SIN FACEBOOKSIDE.
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DRAMMEN, Bragernes skole kl. 18.30 - 20.30
FOKUS: Hva skal til for å lykkes å tilpasse opplæringen
for evnerike barn?
KONGSBERG: Biblioteket kl. 18.00 - 20.00
FOKUS: Identifisering, kartlegging og tilpasset opplæring.
STAVANGER: Hetland videregående skole kl. 18.00 - 21.00
FOKUS: Tilpasset opplæring i grunnskole og v.g.s.
Hvordan sørge for trivsel og tilhørighet i hele skoleløpet?
TØNSBERG: Tønsberg bibliotek kl. 18.00 - 20.00
FOKUS: Hva skal til for å lykkes med å tilpasse opplæringen
for evnerike barn? Lærer, forelder og elevperspektivet.
ASKER: Innbyggertorget, Søndre Borgen 11 kl. 19.30 - 21.00
FOKUS: Evnerike barn. Hvem er de? Hvor står vi? Hva må gjøres?
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STAVANGER: Hetland videregående skole kl. 18.00 - 20.30
FOKUS: Hvordan tilrettelegge for trivsel og relasjoner i
barnehagen for barn med stort læringspotensial?
BERGEN: Innbyggerservice, Kaigaten 4, 1. etasje kl. 18.00 - 21.30
FOKUS: Innføring i arbeidet med evnerike barn i hjem og skole.
OSLO: Ingeniørenes hus kl. 18.30 - 20.30
DEBATT: Evnerike barn i barnehage og skole. Tidlig innsats.
Lærer-, forelder-, forsker, elev og politiker sine perspektiver.

NESNA: Nesna skole kl. 15.00 - 19.00
FOKUS: Kurs / worskhop / panelsamtale / foreldrekafé.
I samarbeid med Nesna kommune og NORD Universitet.
FREDRIKSTAD: Litteraturhuset 18.30 - 21.00
FOKUS: Evnerike barn i Fredrikstadskolen. I samarbeid med KFU.

TRONDHEIM: NTNU, Dragvoll, Bygg 5 kl. 14.00 - 16.00
FOKUS: Foredrag og Webinar om WISC-testing.
I samarbeid med Psykologisk Fagutvalg NTNU.

OSLO: Ingeniørenes hus kl. 12.00 - 16.00
FAGDAG: Fire fagkonsulenter fra NKEB deler sin kunnskap og
sine erfaringer
STAVANGER: Matsalen, Tvedtsenteret kl. 14.00 - 17.00
FOKUS: Psykososiale behov for barn med stort læringspotensial.
Diskusjon, og erfaringsutveksling.
UNGDOMSTREFF: Ungdomsrådet jobber med treff eller
overnattingstur. Mer info kommer.
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OSLO: Familietreff
Familiesamling med grilling og geocatching for de som vil.
SARPSBORG: Foreldrekafé
I forbindelsen med fokusuka inviteres det til første foreldrekafé i
Østfold.

HVORFOR FOKUSUKE?

I 2016 la et statlig oppnevnt utvalg,
Jøsendalutvalget, fram en rapport om
disse barnas vilkår. Her er deres oppsummering:
Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset
opplæring gjelder alle elever, også elever
som presterer på høyt faglig nivå, elever
som har spesielle talent og elever som har
potensial til å nå de høyeste faglige nivåene.
Utredningen viser at mange av disse elevene
ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige
utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke
tiltak som til sammen har som mål å gi
elever med stort læringspotensial et bedre
skoletilbud. Tiltakene er knyttet til rammebetingelser, kunnskap, forskning og
utdanning og kompetanse og undervisningspraksis.
Store deler av det norske fagmiljøet på
dette området er samlet i, og jobber
sammen med, Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn. Sammen med
Lykkelige barn, ønsker vi å spre
kunnskap ut til så mange som mulig slik at
disse barna får en bedre hverdag.
FAKTA OM FOKUSUKA:
For andre gang arrangerer Nasjonalt
kompetansesenter for evnerike barn og
Lykkelige barn - nettverk for foreldre med
evnerike barn en nasjonal
fokusuke om dette viktige temaet.
Alle foredragsholderne stiller opp gratis
på frivillig basis, både lærere, foreldre,
konsulenter fra NKEB, andre fagpersoner
og ungdommer. Totalt nærmer vi oss 30
bidragsytere.
Fullstendig informasjon om hvert
arrangement vil bli lagt ut fortløpende så
snart de siste detaljene kommer på plass.
KONTAKTINFO:
Ieva Fredriksen
ieva.fredriksen@nkeb.no
Telefon: 99 42 18 31

