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TRYGGE VOKSNE – TRYGGE BARN 

 

NETTVERKSSAMLINGER FOR ANSATTE I 

BARNEHAGER OG HELSESTASJONER 

 



 

TRYGGE VOKSNE – TRYGGE BARN 

 

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN ER MER UT-

BREDT ENN VI LIKER Å TRO, OG DET KAN VÆRE VANSKELIG 

Å VITE HVORDAN VI OPPDAGER DET - OG IKKE MINST HVA 

VI KAN GJØRE NÅR VI HAR MISTANKE OM AT DET SKJER. 

BØKER KAN VÆRE ET GODT VIRKEMIDDEL FOR Å BEGYNNE 

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. 

Nettverkssamlingene høsten 2018  

 

Likestillingssenteret tilbyr tre nettverkssamlinger til ansatte i bar-

nehager og helsestasjoner i samarbeid med Fylkesmannen i 

Hedmark høsten 2018. Med innledninger fra anerkjente fagfolk 

på området vil deltakerne få en kombinasjon av:  

 forskning og teori om barn som er utsatt for vold i nære 

relasjoner og seksuelle overgrep 

 opplæring i metoder og ulike samtaleverktøy for å 

snakke med barn om vanskelige temaer med særlig fo-

kus på barnebøker 

 oppfølging ved hjelp av praktiske øvelser både under og 

mellom samlingene.  

 

Målet er at barn som er utsatt for vold og overgrep i nære rela-

sjoner møter trygge voksne som har mer inngående kunnskap 

om temaet, og kan bruke samtaleverktøy som bidrar til gode 

samtaler om vanskelige temaer. 

DATO OG TIDSPUNKT FOR NETTVERKSSAMLINGENE : 

 

1. samling: Torsdag 20.september 2018 kl 08.30 – 14.30  

2. samling: Tirsdag 23.oktober 2018 kl 08.30 – 14.30 

3. samling: Mandag 19.november 2018 kl 08.30 – 14.30 

 

Nettverksamlingene har plass til 20 deltakere og vil bli avholdt i 

Statens hus på Hamar 

 



INNLEDERE 
 

Ø IVIND ASCHJEM  

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut som har jobba 

med voldsforebygging og terapi for voldsutsatte voksne 

og barn siden 1984, blant annet som leder for Alternativ 

til vold (ATV). Han tok initiativ til bokprosjektet «Sinna 

mann» og er selv forfatter av barneboka «Kongene på 

haugen». 

 

 

P IA FRIIS  

Pia Friis er fagkonsulent i Kanvas kompetanse. Hun er ut-

dannet barnehagelærer og har grunnfag i Globalforstå-

else. Hun holder kurs om barns seksualitet og forebygging 

av overgrep, og er aktuell med ny barnebok om temaet 

til høsten. 

 

 

MARGRETE W IEDE AASLAND  

Spesialist i sexologisk rådgivning. Anerkjent foredragshol-

der, forfatter, pedagog, veileder og terapeut. Hun er for-

fatter av flere barnebøker, blant annet «Jeg er meg, min 

meg» og «Si det til noen». Hun har vært faglig konsulent 

for prosjektet «Æ E MÆ» i Sortland kommune i arbeidet 

med å forebygge og avverge seksuelle overgrep i et livs-

løpsperspektiv. 

 



Samarbeidspartnere: 
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