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09.00-09.45  Velkommen ved rektor Arne Opsahl, Sandvika vgs 

   Presentasjon av Skoleprogrammet VIP og nytt materiell

   ved Espen Hansen og Jorid Bakken Steigum, VIP-  

   programmet.  

09.45-10.15  Samtale med elever om elevheftet “Livet og sånn” ved Nina 

   Emilie Ørbech, erfaringsformidler. 

10.15-10.30  Pause med kaffe/te 

10.30 -11.30  Minoritetsstress: HOMO sapiens - seksuell orientering, 

   kjønn og inkluderende undervisning ved Hilde Arntsen, 

   Rosa kompetanse 

11.30 -12.15 Lunsj, mingling og servering av kake 

12.15-12.45  forts. ved Hilde Arntsen, Rosa kompetanse 

12.45 -13.45 Stress og press: Sosiale medier, selvrealisering og  

   selvfølelse - hva preger unge i dag? ved Aksel Inge Sinding, 

   psykolog 

13.45-14.00  Pause med kaffe/te 

14.00 -14.45 Mobbing og krenkelser: Å jobbe forebyggende mot digital 

   mobbing ved Bodil Houg, Buskerud fylkeskommune 

14.45-15.00  Oppsummering ved Liv Tellsgård og Mia Iversen, VIP- 

   programmet. 
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Hilde Arntsen 

Rådgiver i Rosa kompetanse, LLH (Landsforeningen for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). 
Grunnskolelærer som tidligere har jobbet på en 
ungdomsskole i Oslo. Lever med kone, katt og en 
innbitt tro på en inkluderende skole for alle. 

Bodil J. Houg 

Norges første fylkesansatte mobbeombud. Hun fikk 
Trygg bruk-prisen på “Safer Internet Day” i februar i år. 
Bodil har lang erfaring som skoleleder. Hun har en 
tydelig stemme i diskusjoner og saker som omhandler 
mobbing og krenkelser med det digitale perspektivet 
naturlig integrert. 

Arne F. Opsahl 

Rektor ved Sandvika videregående siden skolens 
oppstart ved 2005. Engasjert i ungdoms psykososiale 
miljø og har ved flere anledninger uttalt seg i media 
blant annet om inkludering og russefeiring. 

Aksel Inge Sinding 

Psykolog med egen praksis. Deltar aktivt i 
mediedebatten om ungdom, selvbilde og sosiale medier. 
Han interesserer seg spesielt for teknologi i psykisk 
helsevern og er partner i UpPsych, et lite psykologfirma 
som lager nettbaserte behandlingsprogram for psykiske 
helseproblemer. 

Nina Emilie Ørbech 

Ansatt som erfaringsformidler ved Vestre Viken. Har 
deltatt i arbeidsgruppen for de nye elev- og 
ressursheftene i Skoleprogrammet VIP. Hun holder 
foredrag for elever om sine erfaringer med bipolar 
lidelse og psykiatri. Ninas blogg: tankekjor.blogg.no 

 



 
 

Lanseringsseminar Du er viktig 

Skoleprogrammet VIP eies av Vestre Viken og mottar tilskudd fra 

Helsedirektoratet. Programmet retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. 

I høst ble det nye elevheftet “Livet og sånn” ferdig og nå er også ressursheftet 

for lærere og helsearbeidere kommet fra trykken. Dette fortjener en feiring! 

Av mange viktige temaer vi mener påvirker ungdoms psykiske helse har vi valgt 

å fokusere på følgende: Minoritetsstress, stress og press og mobbing og 

krenkelser. Vi tenker at dette er temaer som er aktuelle i møte med ungdom i 

skolen, samt i møte med pasienter og pårørende i helseforetaket. Vi håper at 

skoler og ansatte i Vestre Viken blir inspirert denne dagen.  

Påmelding og målgruppe  

 For skoleledelse, rådgivere, skolehelsetjeneste, lærere og 

elevrådsrepresentanter ved videregående skoler som gjennomfører eller 

ønsker å starte opp med VIP-programmet. 

 Helsepersonell som deltar i VIP-gjennomføringen ved den enkelte skole. 

 Ansatte ved Helsefagavdelingen og Klinikk for psykisk helse og rus i 

Vestre Viken. 

 

Seminaret arrangeres av Skoleprogrammet VIP i samarbeid med Akershus 

fylkeskommune ved Sandvika videregående skole. 

Seminaret er gratis, og vi byr på lunsj og marsipankake. 

Påmeldingsfrist innen onsdag 4.mai på epost: postvip@vestreviken.no 

Spørsmål om seminaret: Mia Iversen, mob 911 89 766. 

Se vipweb.no for mer informasjon om Skoleprogrammet VIP. 

Seminaret finner sted på Sandvika videregående skole som ligger sentralt i 

Sandvika. Vi anbefaler tog, men det finnes P-hus mot betaling i nærheten. Les 

mer på: http://www.sandvika.vgs.no/om-oss/kontakt-oss/finn-fram/ 
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