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Velkommen til organisasjonskurs 2016 

22. – 24. april 

Quality hotell Olavsgaard                           

   

Fredag 22.04.16 
18.00 – 18.40       

Felles:  

Hovedstyret:           Ønsker velkommen 

Valgkomiteen:          Informasjon 

Kontrollutvalget:     Informasjon 

Generalsekretær:   Praktisk informasjon  
 

18.45 - 19.30 

Regionsamling 

 Presentasjon av hver enkelt og hvilken funksjon de har i fylkesstyret.  

Legg vekt på å inkluder nye tillitsvalgte. 

 Presentasjon av regionskjema. (Sendt fylkesforeningene 10.03.2016) Til 

bruk i samarbeidet mellom fylkesstyret og regionansvarlig i 

hovedstyret.              

 

Hovedstyrets leder, generalsekretær, valgkomite og kontrollutvalg går i 

egen gruppe. 

 

 

 

 
20. 00                

Middag    

 

 

 

Påmeldingslister legger fremme til søndagens parallellkurs 
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Lørdag 23.04.16 

 
09.00 – 10.15 

Felles:  

Aktuell informasjon fra generalsekretær Tove          

                
10.15-10.30  

Pause  

 
10.30 -12.00 

Felles: 

Reidar Hjermann: Privat – offentlig. Samarbeid til fosterhjemmets beste.   

 
12.00 – 12.15 

Felles: 

Introduksjon til gruppearbeid regionvis: 

Hvordan kan vi få til et godt samarbeid mellom fosterforeldre og barnevernet? 

Startskuddet for  foreningens  prosjekt Bedre samarbeid.  

 
12.30 – 13.30 

Lunsj                 

 
13.30 – 15.00 

Samles regionvis for gruppearbeid. (velg referent og ordstyrer)  

Hvilke elementer skal til for å oppnå et godt samarbeid. Best praksis.       
15.00 – 15.15 

Pause 
15.15 – 16.00     
Skriftlig og muntlig fremlegg i plenum fra hva regionene mener må til for å oppnå 

et godt samarbeid på kort og lang sikt. Hva kan du gjøre? 
16.00 – 16.15 

Pause 

 
16.15-17.00                 

Samles regionvis for gruppearbeid (velg referent og ordstyrer) 

Beste erfaring fra gjennomført årsmøte 2016 
17.05 – 18.00  

Skriftlig og muntlig fremlegg i plenum fra hver region angående tema årsmøte 

 

 
20. 00    

  Middag 

 

Har du husket å melde deg på parallellkurs? 
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Søndag 24.04.16  

 
09.00- 10.30 

Møtes i plenum før kursene: info fylkesstyrets ansvar 

Parallelle seminar  I 

Vedtekter og etiske retningslinjer                                v/ Solfrid R og Kjersti 

Kasserer                                                                        v/ Anne og Tommy 

Rådgivning                                                                      v/ Karin                                                                                                                       

Spørretime                                                                    v/ Torunn/Tove/Iren 

Web og sosiale medier                                                   v/ Carina/Pål                                                    

   

 

 

10.30 – 11.00 

Pause og utsjekking  

 

11.00 – 12.30 

Møtes i plenum før kursene starter:  info rådgiving 

Parallelle seminar  II  

Vedtekter og etiske retningslinjer                                v/Solfrid R og Kjersti 

Kasserer   (kasserer/styremedlem og fylkesleder)       v/Anne                                                                                                            

Rådgivning                                                                     v/ Karin                                                                                                   

Spørretime                                                                    v/ Torunn/Tove/Iren                                                                                                      

Web og sosiale medier (ta med laptop)                          v/ Carina/Pål                                                                                                                       

 

 

Alle deltakere melder seg på to forskjellige seminarer. Til spørretimen 

forberedes spørsmål som dere ønsker å få svar på.  (Send gjerne inn sentralt på 

forhånd) 

Til gruppediskusjonen på lørdag: før organisasjonskurset forbered deg for tema 

samarbeid og hvordan få til et best mulig årsmøte.  

 

12.30 – 13.00 

Oppsummering og avslutning 

 

 

13.00 – 14.00  

 Lunch 

 

     Takk for denne gang og vel hjem 


