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Ved Stranden 18 - DK-1061 Köpenhamn K - Tel +45 33 96 04 00  

www.norden.org 

Till 
Ledamöter i utskotten för kunskap och kultur och välfärd i Norden 
Ledamöter i nationella utskott för social- och hälsofrågor och utbildningsfrågor 
Nationella myndigheter och experter 

 

12 november 2018 

Inbjudan – Rundabordssamtal om förebyggande folkhälsoarbete för att 
minska skolavhopp/early-school-leaving  
 

När: 7 december kl. 12.00 – 16.00 
Var: Stortinget, Karl Johans gate 22,Oslo 
Sista anmälningsdag: 21 november via denna länk: 

https://goo.gl/forms/D71Sw7uOMDwt1lfj2 

 

Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden och utskottet för kunskap och kultur 

bjuder in till ett rundabordssamtal om förebyggande folkhälsoarbete för att minska 

skolavhopp i Stortinget i Oslo den 7 december. Det är utskottens mening att det 

finns all anledning att dela goda exempel och erfarenheter för att vi ska kunna lära av 

varandra om vad som fungerar och kanske inte fungerar så bra. 

 

Inbjudna till mötet är de nationella social- och hälsoutskotten och utbildningsutskot-

ten i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland samt relevanta myndighet-

er, organisationer och experter.  

 

Vi bjuder på lunch, deltagarna står själva för resekostnader. 

 

Vi ser fram emot en spännande dag där det kommer att ges utrymme för diskussion-

er och förmedling av intressanta och relevanta erfarenheter. 

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta utskottsekreterare för Kunskap och Kultur 

Michael Matz, mima@norden.org eller utskottsekreterare för Välfärd i Norden Jenny 

Pentler, jepe@norden.org . 

 

Hjärtligt välkomna till Oslo! 

 

 

   

Bente Stein Mathisen Johanna Karimäki 

Ordförande  Ordförande 

Nordiska rådets utskott för välfärd i 

Norden 

Nordiska rådets utskott för kunskap och 

kultur i Norden 

https://goo.gl/forms/D71Sw7uOMDwt1lfj2
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PROGRAM 

 

12.00 – 13.00 Lunch 

 

13.00 – 13.15 Välkommen och presentation av dagens program 

 Norunn Tveiten Benestad, Stortingsrepresentant och medlem 

av Nordiska rådet 

 

13.15 – 13.30 Nordiska erfarenheter från förebyggande insatser mot skolav-

hopp - Lidija Kalouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter  

 

13.30 – 14.00 Rundabordsdiskussioner om frågeställningar utifrån Lidija-

Kalouh-Söderlunds inlägg 

 

14.00 – 14.15 0-24 Tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge –  

 Nordiska ministerrådets 3-åriga prioriteringsprojekt - Anne-

Berit Kavli, Utdanningsdirektoratet, Norge,  

 

14.15 – 14.45 Rundabordsdiskussioner om frågeställningar utifrån Anne-Berit 

Kavlis inlägg 

 

14.45 – 15.00 Sammanhanget mellan folkhälsa och skolprestation –  

 Samarbete mellan Østfold fylkeskommune, Region Nordjylland 

och Västra götalandsregionen – Representant från de tre reg-

ionerna 

 

15.00 – 15.30 Rundabordsdiskussioner om frågeställningar utifrån regioner-

nas inlägg 

 

15.30 – 16.00 Avslutande reflektioner och nästa steg 

 Bente Stein Mathisen, Stortingsrepresentant och medlem av 

Nordiska rådet 

 

 

 

Användbara länkar: 
Nordens välfärdscenters arbete för att förebygga skolavhopp: 
https://nordicwelfare.org/nyheter/sa-kan-man-minska-skolavhopp/ 
 
0-24 Tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge 
https://www.norden.org/no/project/0-24-tverrsektoriell-samhandling-om-utsatte-
barn-og-unge 

https://nordicwelfare.org/nyheter/sa-kan-man-minska-skolavhopp/
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