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Invitasjon til Levekårskonferansen 

23. og 24. Oktober 2020 

«Veien mot arbeidslivet - hvordan jobbes det fra skolene, fylkeskommunen og 

fylkesmannen for å forberede elevene mot arbeidslivet?» 

 

Målgruppe: 

Fredag 23. Oktober: Ansatte i Helse – og omsorgstjenester, Skole, oppvekst, NAV, 

Videregående skoler, Arbeidsmarkedsbedrifter og andre 

interesserte 

Lørdag 24. Oktober: Brukere og pårørende, andre interesserte.  

 

Deltakeravgift: Konferansen er gratis begge dager.  

 

Påmelding Innen 12.10.2020 

Til Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge på epost: post@varres.no  

 

Øvrige praktiske opplysninger:  

Metrobuss nr.1 går fra Trondheim sentrum til holdeplassen Tillerterminalen hvert 
10.minutt men første buss lørdager går kl.8.31 fra Prinsens gate og er framme ca. 
kl.8.50. 

Gratis parkering ved hotellet (det er viktig at du melder ifra på resepsjonen på hotellet 

slik at du får parkeringsbevis).  

 

For flere opplysninger: 

Vårres regionalt brukerstyrt senter v/Hege Hafstad tlf 97526381 eller epost: 

post@varres.no   

 

Velkommen til Levekårskonferansen 2020 – veien til arbeidslivet 
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Foreløpig program 

Fredag 23.Oktober 2020 

Målgruppe: 

Ansatte i Helse – og omsorgstjenester, 

Skole, oppvekst, NAV, Videregående 

skoler, Arbeidsmarkedsbedrifter og andre 

interesserte 

Sted: Digitalt via livestreaming. Link sendes 

ut til påmeldte.  

Klokken: 09:00 – 15:30 

Program: 

09:00 Åpning og praktisk info 

09:15 Hva har fungert og hva har ikke 

fungert ved Byåsen vg. skole 

10:00 Pause 

10:15 Innlegg ikke helt fastsatt. 

11:00 Pause 

11:15 Utenforskap og de sårbare gruppene 

som faller mellom to stoler fortsetter 

12:00 Lunsj 

12:30 info v/Lærlinge – og elevombudet 

13:15 Pause 

13:30 Brukerhistorie 

14:00 Pause 

14:15 Dagtilbud: en veg mot arbeidslivet for 

mennesker med utviklingshemming 

v/NAKU – Nasjonalt 

kompetansemiljø om 

utviklingshemming 

15:00 Avslutning og takk for i dag.  

 

Lørdag 24. Oktober 2020 

Målgruppe: 

Brukere og pårørende, andre interesserte.  

 

 

 

 

Sted: Quality Hotell Panorama, Tiller, 

Trondheim 

 

Klokken: 09:00 – 15:00 

Program: 

09:00 Registrering 

09:30 Åpning og praktisk info 

09:45 Hva har fungert og hva har ikke 

fungert v/Byåsen vg. skole 

10:30 Pause 

10:45 Fra hjemmet til egen bolig v/Jan 

Roger Wevang, Trondheim Kommune 

11:30 Pause  

11:45 Innlegg ikke fastsatt 

12:15 Lunsj 

12:45 Brukerhistorie 

13:30 Pause 

13:45 BPA-ordningen v/Marit Ringseth 

Berg, Trondheim Kommune 

14:30 Avslutning og vel hjem 

 

 

 

Vi tar forbehold om forandringer i programmet. 
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Påmeldingsskjema 
Konferanse om «Veien til arbeidslivet» 

Fredag 23. og lørdag 24. Oktober 2020 

Navn  

Epost  

TLF  

Adresse   

Postnummer / sted  

Fødselsdato (dato, mnd, år)  
VI bruker denne kontaktinfoen til å registrere dere som deltakere på kurs der vi som arrangør får voksenopplæringsmidler gjennom 
studieforbundet FUNKIS.  

 
Hvilken dato deltar du?  Kryss av 

Deltar 23. Oktober  

Deltar 24. Oktoer  
 
Hvilken organisasjon tilhører du?     Kryss av  

ADHD   

AUTISME  

LUPE  

Ikke medlem i noen av organisasjonene  

Fagperson  

Annet (spesifiser) 
 
 
 

 

 
De som har matallergier eller andre spesielle behov bes varsle om dette ved påmelding. 

Skriv i denne rubrikken 

Spesielle behov 

 
 
 
 

Påmeldingsskjema sendes til post@varres.no 
Bindende påmelding innen 12.10.2020 

For nærmere informasjon ring gjerne 97526381 
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