
Hvorfor lykkes Drammen 
med kvalifisering og  
inkludering?

Velkommen til seminar 3. september
IMDi og Bynettverket i Østfold arrangerer seminar for kommunale ledere,  
planleggere, folkehelsekoordinatorer, skoleledere og fagpersoner som arbeider 
med integrering, planlegging, folkehelse og liknende. 

Hovedtema for dagen er kvalifisering og inkludering av innvandrere gjennom prosjektaktivitet og et 
aktivt planverk. Møtet arrangeres som et læringsverksted - en metode som bidrar til erfaringsdeling, 
involvering og innsikt. 

Fra planverdenen i Drammen kommune kommer Glenny Jelstad og Sarvendra Tharmalingam for å dele 
av kommunens lange integreringserfaringer med hensyn til både planlegging og helhetlig  
integreringspolitikk. De vil dele eksempler fra prosjekter som Fjell 2020 og integrerings- og fattig-
domsutvalgets arbeid.

Målsettingen med dagen er skape god overføringsverdi til kommuner i Østfold, samt å inspirere 
fagfolk til å flytte stolper på integreringsfeltet i deres respektive kommuner. Vi håper dere på vei hjem 
stiller dere spørsmålet: «hvem skal jeg snakke med for å få til noe lignende hos oss?»  

Se fullstendig program på side 2. 

Meld deg på ved å følge denne linken.  
Påmeldingsfrist 28. august 2018

Vel møtt!

PÅMELDING
Meld deg på i denne linken

Når:  3.9.18, kl. 9.00–13.00
Hvor: Black box, Kultur- 
 skolen i Sarpsborg 
Adresse:  St. Marie gate 81-87,  
 1706 Sarpsborg

https://response.questback.com/ofk/4f72fimej7
https://response.questback.com/ofk/4f72fimej7


Program 3. september 2018
Tidspunkt Tema Foredragsholder

Kl. 9.00–9.50 VELKOMMEN 
• Innledning 

• Om Kulturskolen og Verdensrommet 
 

• Helhetlig kvalifisering og inkludering

• Hege Aspelund, regiondirektør IMDi  

• Ingvild Toftner, rådgiver Sarpsborg  
kommune 

• Flemming Johnsen, rådgiver mangfold,  
inkludering, likeverd, Sarpsborg kommune

Kl. 9.50 PAUSE

Kl. 10.00 LÆRINGSVERKSTED DEL 1
• Presentasjon av caset Drammen  

kommune og metoden lærings- 
verksted 

• Hvorfor Drammen lykkes med  
kvalifisering og inkludering 

• Gruppesamtaler 
 

• Spørsmål og svar: hva trenger vi å  
vite mer om for å få til dette hjemme?

• Glenny Jelstad, rådgiver for helse- og  
sosialdirektøren og Sarvendra Tharmalingam, 
kvalifiserings- og integreringskoordinator i 
Drammen kommune

• Prosessveileder: Ørjan Lande Hansen,  
seniorrådgiver IMDi

Kl. 11.15 LUNSJ

Kl. 12.15 LÆRINGSVERKSTED DEL 2
• Hva kan vi få til i vår kommune?
• Oppsummering

Kl. 13.00 AVSLUTNING

Meld deg på i denne linken

Planter og sittebenker i byhagen i SarpsborgSarvendra Tharmalingam og Glenny Jelstad

https://response.questback.com/ofk/4f72fimej7

