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Invitasjon til regional fagdag i Agder  

Listersamarbeidet og Helhetlig oppfølging av utsatte barn og familier inviterer til en regional fagdag, 
Agder i Kristiansand 15. september 2022. 
Tema: Hvordan omstille kommunale tjenester slik at kommunene i Agder når intensjonene og 
målsettingene med oppvekstreformen? 
 
Hensikten med fagdagen er å få en forståelse for krav og forventninger i de statlige satsingene, og 
samtidig vise hvordan de kan omsettes til handling i de konkrete praksisene i kommunene. Vi ønsker 
at dere skal få faglig påfyll, inspirasjon og gode eksempler på hvordan dere som kommune kan 
jobbe med å istandsette dere til å møte de statlige kravene, med vekt på det lovpålagte arbeidet med 
forebyggende plan. Vi ser at det kan være hensiktsmessig å samarbeide på tvers av kommunegrenser 
i Agder i dette arbeidet og ønsker derfor å arrangere en samling som dette, hvor vi kan lære sammen, 
utveksle erfaringer, diskutere og finne løsninger sammen. 
 
Vegard Nilsen, folkehelsedirektør i Agder åpner fagdagen og gir oss den regionale konteksten. 
 
Deretter vil Anne-Kristin Imenes si noe om hvordan vi kan gjøre det vi allerede gjør, på en litt bedre 
måte. Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring i arbeid 
med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er fagbokforfatter 
og en ettertraktet formidler, kursholder og veileder. Hun er seniorrådgiver ved kompetansesenter 
rus i Skien (KORUS-SØR). Imenes har også utviklet undervisning i folkehelse og livsmestring; 
www.robustungdom.no , søvnundervisning for elever, samtaler med barn og tjenesteutvikling i 
kommuner.  
 
Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir vil snakke om barnevernsreformen som en 
oppvekstreform. Hvordan kan vi jobbe mer med forebygging, tidlig innsats og mer tverrfaglig for å gi 
alle barn og unge en god oppvekst?  
 
Det blir to eksempler fra praksisfeltet, som viser hvordan kommunene kan komme i gang med 
arbeidet med å omstille seg for å nå kravene og målsettingene med oppvekstreformen, med fokus på 
prosess. Deretter vil det jobbes aktivt med oppgaver knyttet til tematikken, for å gi deltakerne en 
retning for arbeidet videre. 
 
Invitasjonen er til både ledere og ansatte ute i alle tjenestene innen oppvekstfeltet, for å få en felles 
forståelse og et faglig fellesskap i dette arbeidet.  
 
 

Vi ser frem til å møte kommunene på Agder til en spennende fagdag! 
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