FOKUS PÅ STORT LÆRINGSPOTENSIAL
– STAVANGER OG OMEGN – 2019
Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn i samarbeid
med foreldrenettverket Lykkelige barn inviterer til Fokusuke i
Stavangerregionen. Vi ønsker å rette søkelyset mot økt trivsel
for barn og unge med stort læringspotensial. Se baksiden for
mer info om foredragsholderne og om hvem vi er.
Arrangementene er gratis, og åpne for alle. Ingen påmelding.

NÅR, HVOR, HVEM?
T I R S DAG 1 2 M A R S
KL 1800 – 2100
Hetland videregående skole
Breidablikkveien 16, STAVANGER

PROGRAM
F O KU S : G R U N N S KO L E O G VG S
1730
1800

•
•
•
•

Passer for ansatte i skole og vgs,
foreldre, andre fagpersoner og
interesserte

O N S DAG 1 3 M A R S
KL 1800 – 20.30
Hetland videregående skole
Breidablikkveien 16, STAVANGER

Passer for ansatte i barnehage,
foreldre, andre fagpersoner og
interesserte

L Ø R DAG 1 6 . M A R S
FRA KL 1400
Matsalen, Tvedtsenteret
Lagerveien 2, FORUS
Passer for foreldre med spørsmål i
forhold til egne barn. Og medlemmer
som befinner seg i Stavanger eller omegn

Kaffe, registrering og mingling
Foredrag ved Anne Maren Meland og Trude Alfsvåg
Hvem er disse elevene?
Hvilke læringsbehov har elever med stort læringspotensial?
Hvordan sørge for trivsel og tilhørighet i hele skoleløpet?
Spørsmål og diskusjon

F O KU S : BA R N E H AG E
1730
1800

Kaffe, registrering og mingling
Foredrag ved Linda Apalnes Gardar
•
•
•
•
•

Evnerike barn i barnehage - hvordan oppdage dem?
Trenger vi merkelappen?
Hvordan tilrettelegge for trivsel og relasjoner
Foreldresamarbeid. Overgang til skole
Spørsmål og diskusjon

F O KU S : Å P E N F O R E L D R E K A F É
Hver måned samles foreldre i foreningen Lykkelige barn til sosialt samvær, lunsj og
en god prat. I forbindelse med Fokusuka har vi satt opp et åpent treff, der vi
inviterer både medlemmer og andre interesserte.
Dørene åpnes kl.13:45. Det blir et felles program som varer i ca. en time fra kl.14.
Vi håper å få med oss en fagperson som kan bidra med fokus på psykososiale behov hos
barn med stort læringspotensial.
Ellers blir det god tid til prat, diskusjoner og utveksling av erfaringer. Du blir så lenge du har
anledning, frem til kl.17.
De som ønsker det kan bestille mat. Vanlig traktekaffe spanderer vi.

Mer info om arrangementene på baksiden.
Hjertelig velkommen!
Evnerike barns særskilte behov handler om å bli sett for deres faglige utfordringer,
men også om at det å være evnerik påvirker hele barnet. Kunnskap er viktig for å
sikre også disse barna sin sosiale trivsel og følelse av tilhørighet og inkludering.

MER INFORMASJON
FOREDRAGSHOLDERNE:
Trude Alfsvåg, universitetslektor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Ansvarlig for kompetanseutviklingspakken «Elever med stort læringspotensial» i den nasjonale strategien Språkløyper, et løft for språk, lesing og
skriving.
Foreleser blant annet om elever med stort læringspotensial og god
leseopplæring i ungdomsskole og videregående skole.
Lang erfaring som lærer i ungdomsskolen.

Spørsmål? Send en mail til
arrangement@lykkeligebarn.no.
Om du trenger kontakt like før
arrangementene starter, ber vi deg
bruke kommentarfeltene under det
aktuelle arrangementet på
Facebook.
(Søk opp NKEB sin side og finn
invitasjonene under Arrangementer).

FOREDRAGENE:
FORELDREKAFE:

Anne Maren Meland, lærer og talentveileder på Eiganes skole og Stavanger
kommune.
Leder av talentnettverk for lærere i Stavangerskolen.
Leder prosjektet Smartbytalenter, en satsning på elever med stort
læringspotensial i ungdomsskolen.
Har de siste seks årene holdt en rekke kurs og foredrag om temaet «Elever
med stort læringspotensial», både i Norge og Danmark. Bidragsyter til
Språkløyper for elever med stort læringspotensial.
Linda Apalnes Gardar, barnehagelærer med master i barnehage-pedagogikk
fra HiOA (masteroppgave: "Evnerike barn i barnehagen"). "Särbegåvade barn i
skola och förskola" ved Universitetet i Stockholm. Utdanning i ledelse fra BI.
Mer enn 20 års erfaring fra barnehage. Jobber nå som styrer i Kværnerdalen
barnehage (Oslo).
Har holdt forelesninger på Østlandske lærerstevne de senere årene og også
en del oppdrag for barnehager og fagsenter i Oslo-området. Er for tiden
gjesteforeleser og veileder ved OsloMet innen evnerike barn.
Har hatt styreverv i Lykkelige barn og vært foreldrekontakt i en årrekke.
De to foredragskveldene foregår på Hetland videregående skole.
Området rundt skolen har begrenset kapasitet for parkering. Beregn noen minutter ekstra for
å finne lovlig parkering i nærheten. En mulighet er offentlig parkering knyttet til
Hetlandshallen (på motsatt side, to-tre hundre meter opp i Breidablikkvn.)
Åpen foreldrekafé foregår på Tvedtsenteret på Forus (gratis parkering). Se skilting til
arrangementet fra Matsalen (restauranten ved hovedinngangen ved Mixkiosken).
På treffet vil disse temaene bli dekket:
• Litt om foreningen Lykkelige barn og hva som skjer der og i NKEB
• Kjennetegn, barn med stort læringspotensial
• Psykososiale behov
• Mulighet for erfaringsutveksling og tips fra andre foreldre og medlemmer
Det blir tatt opp bestilling på mat og drikke (forenklet meny fra Matsalen). Vi samler inn for
felles ordre, men hver betaler for seg og sitt.

MER INFO:
Lykkelige barn (LB) er en støtteforening for foreldre med barn som tenker raskere enn gjennomsnittet.
Siden 2007 har vi engasjert oss i for at også disse barna skal ha mulighet til å trives i barnehage og skole.
Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn (NKEB) ble etablert i 2015 og eies av LB.
Se også Facebook: https://www.facebook.com/lykkeligebarn.no/ eller
https://www.facebook.com/nkeb.no
Lenker til kompetanseutviklingspakken «Elever med stort læringspotensial»:
– Språkløyper for barnetrinnet: https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=23467
– Språkløyper for ungdomstrinnet: https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=24146
– Språkløyper for videregående skole: https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=23475

