Skoleprogrammet VIP i samarbeid med Rosa kompetanse inviterer til

KURS I FOLKEHELSE OG LIVMESTRING (FOL)
for lærere i naturfag, samfunnsfag og KRLE på ungdomsskolen

________________________________________
PROGRAM

8.30 Frukt, registrering og mingling på én meters avstand
9.00 Velkommen!
9.15 Folkehelse og livsmestring (FoL) i læreplanen – en konkretisering
10.00 Pause
10.15 Lærerrollen i et livsmestringsperspektiv
10.45 Samarbeid med elevtjenesten om FoL - digitalt innlegg fra
førsteamanuensis Stine Ekornes ved Høgskolen i Volda
11.00 Pause
11.15 Kjønn og seksualitet i FoL
12.15 Lunsj
13.00 Parallellsesjon med oppgaver: FoL i naturfag/FoL i samfunnsfag/FoL i
KRLE
14.00 Pause
14.15 Presentasjon av nye tverrfaglige læringsressurser fra Nasjonal Digital
Læringsarena (NDLA) knyttet til FoL
15.00 Takk for i dag
_____________________________________________________________

Tirsdag 15. september 2020 kl. 9.00 - 15.00
Mariboes gt. 13, Oslo.

I overordnet del av den nye læreplanen står det:
Folkehelse og livsmeistring som tverrfagleg tema i skolen skal gi elevane kompetanse
som fremjar god psykisk og fysisk helse, og som gir høve til å ta ansvarlege livsval
(Udir, 2020).
Hva betyr dette rent konkret? Kurset søker å konkretisere fagplanens formuleringer både i
overordnet del og relevante fag, samt gi praktiske forslag til undervisningstemaer og
undervisningsopplegg.

Skoleprogrammet VIP
Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk
helse i skolen) er et nasjonalt skoleprogram med flere ulike
tiltak. VIP-programmet eies av Vestre Viken helseforetak og
finansieres av Helsedirektoratet. De har i 20 år hatt
videregående skoler som nedslagsfelt, men har de siste årene
hatt flere tilbud for ungdomsskolen. Les mer på
skoleprogrammetvip.no.
Skoleprogrammet VIP har inngått et samarbeid med Norsk
digital læringsarena (NDLA) om fagressurser knyttet til
folkehelse og livsmestring. Disse vil bli presentert på kurset.

Rosa kompetanse
Rosa kompetanse er en del av fagavdelingen i FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Rosa
kompetanse skole tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære
kurs til studenter og skoleansatte. Målet for arbeidet deres
er å bidra til en skole der elever som bryter med normer
for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli
inkludert. Rosa kompetanse skole samarbeider med de
største profesjonsorganisasjonene i skolefeltet. Les mer på
Rosa kompetanses nettsider.

Stine Margrethe Ekornes er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Høgskulen i Volda. Hun
har blant annet gitt ut boken Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen (2018) basert
på sin doktorgradsavhandling.

Praktisk informasjon
Pris: 350 kr (inkl. kaffe/te, frukt og lunsj).
Påmelding innen 4.september gjøres via denne linken. Grunnet koronarestriksjoner har vi foreløpig en
begrensing på 50 deltagere. For spørsmål, eller informasjon om allergier, ta kontakt med Jorid Bakken
Steigum i VIP-programmet på mail: jobste@vestreviken.no.

