Program - Marte Meo fagdag 26. oktober 2017 - «De små øyeblikk 0-100»

08.30 – 09.00 Registrering og mingling med kaffe/te.
Oversikt over filmmateriell til supervisjon.
09.00 - 09.15 Åpning ved Elisabeth Husveg Ramstad, leder for Marte Meo foreningen, Norge.
09.15 - 10. 15 «Mikroanalyse 0-100» ved Tom Andreas Grønn-Jensen, Barnehageleder i
Fjell kommune, Lic supervisor og Synnøve Skarpenes, Marte Meo veileder og
vernepleier.
10.30 - 12.00 «Fra konflikt til kontakt» ved Jytte Birk Sørensen: Lektor i psykologi,
forfatter, Dansk Marte Meo Center.

12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 - 13.30 «Fra konflikt til kontakt» ved Jytte Birk Sørensen forts.
13.45 - 14.45 «Den tidlige kontakten 0-1 år. Forskning og erfaring» ved Kari Vik,
Forsker, Ph.D, ABup, Fou-enheten, Kristiansand.
15.00 - 16.15 Supervisjon ved Tom Andreas Grønn-Jensen, Synnøve Skarpenes m flere.
Deltakere bes medbringe film fra barn/unge eller eldre/demensfeltet.

16.30

Årsmøte i Marte Meo foreningen.

Presentasjon av forelesere til Marte meo fagdag
JYTTE BIRK SØRENSEN, Lektor i psykologi, forfatter, Dansk Marte Meo
Center.
Marte Meo Supervisor, Lektor i psykologi, Cand.scient soc.psyk og tidligere
seminarielærer gennem 10 år.
Forfatter til bøgerne “Ser man det“, ”Marte Meo metodens teori og
praksis” og “Støt mestring – bryd mønstre“. Bidragsyder til antologien
“Fantastiske forbindelser” og redaktør på den kommende antologi
“Mønsterbrud i opbrud“.
Har tidligere arbejdet inden for mange omsorgs-, behandlings- og
læringsprofessioner som f.eks. sygeplejen, psykiatrien og herberg. Er
derudover en erfaren underviser og foredragsholder. Har i DMMC´s regi
uddannet over 300 Marte Meo terapeuter.

KARI VIK, Forsker, Forsker, Ph.D, ABup, Fou-enheten, Kristiansand
Jeg undersøker hvordan videoveiledningsmetoden Marte Meo kan virke i en
institusjon for morløse spedbarn i Tanzania. Gjennom fokusgruppeintervjuer
og deltakende observasjon, samt felt- og litteraturstudier ønsker jeg å finne
ut om denne metoden aksepteres blant de ansatte på institusjonen. Jeg er
interessert i å høre hva de kan fortelle meg om hvordan de oppfatter et
spedbarn og dets behov, hvordan de opplever metoden, og om det å motta
slik veiledning endrer deres syn på hva et spedbarn er og hva det trenger
mens det er i denne institusjonen.
Hvorfor forsker jeg på dette?
Prosjektets målsetting er å få fram kunnskap om hvordan spedbarn oppfattes
i en institusjonell kontekst i Tanzania, og om Marte Meo er en fruktbar måte
å veilede de ansatte på slik at spedbarna blir best mulig rustet til å møte
verden utenfor institusjonen når de etter hvert får et hjem.

SYNNØVE BREMER SKARPENES, Marte Meo veileder og vernepleier
Utdannet Marte Meo veileder i 2005 ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus hos Lic supervisor Marianne Munch. Jobbet på NKS
Olaviken fra 2002 til 2015. Ansatt i Helse Fonna fra august 2015 som
forskningskoordinator og som fagkonsulent i alderspsykiatrisk
poliklinikk.

TOM ANDREAS GRØNN-JENSEN, Barnehageleder i Fjell kommune,
Lic supervisor.

