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Utenforskap og medborgerskap
- Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på 
skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere 

fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? 
Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Dembras nasjonale konferanse holdes annethvert år. Vi ønsker velkommen til inspirasjon, 
faglig påfyll og diskusjon: Ny forskning, panelsamtaler, foredrag, arbeidsverksteder og 
erfaringsutveksling. Målgrupper er lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og  

forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom.

Konferansen arrangeres av raftostiftelsen, hl-senteret, falstadsenteret og stiftelsen arkivet 
i samarbeid med høgskulen på vestlandet og universitetet i bergen  

Demokratisk beredskap 
mot rasisme og antisemittisme

Dembra-konferansen 2019 
13.-14. mars, Universitetsaulaen i bergen
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Program onsdag 13.mars 

10.00-10.15

10.15-11.15

11.15-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.15

Velkommen  
Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostiftelsen og Guri Hjeltnes, HL-senteret 

Hovedinnlegg: Att motverka rasism i skolan  
Emma Arneback og Jan Jämte, Örebro Universitet

Pause (Kaffe + frukt) 

Samtale: Oppvekst blant fordommer og sosial kontroll  
Med Iram Haq og Yousef Hadaoui, ledet av Hilde Sandvik 

Lunsj + forflytning til workshops 

Verksted I
«Rom for dialog: Demokratisk dannelse gjennom filosofiske samtaler i klasserommet»
Ingun Steen Andersen, Dembra. Sted: Studentsenteret, seminarrom D 

«Fagfornyelsen og Dembra - muligheter og utfordringer» 
Claudia Lenz, Dembra. Sted: Studentsenteret, seminarrom B

«Møte med minoritetsspråklige ungdommer i skole og fritid»
Leila Rossow og Anne Beate Eide, Papillon. Sted: Studenttsenteret, seminarrom C

«Elevrådsvalg - hva gjør vi og hva vil vi egentlig?»
Bjørnar Østerhus Dahle, Raftostiftelsen. Sted: Raftohuset, seminarrom 

«Konspirasjonsteorier»  
Kjetil B. Simonsen, Jødisk museum og Peder Nustad, HL-senteret/Dembra. Sted: Raftohuset, rettighetstanken 

Pause

Verksted II
«Etisk ekskursjon og filosofiske samtaler i Dembra»
Camilla Stabel Jørgensen, NTNU/Falstad/Dembra. Sted: Studentsenteret, seminarrom D

«Demokratisk danning og progresjon»  
Kjetil Børhaug, Lektorutdanningen UiB. Sted: Studentsenteret, seminarrom B 

«Hvordan jobbe sammen med elevrådet om retten til et trygt og godt skolemiljø?
- utfordringer og muligheter»  
Mari-Kristine Morberg, Mobbeombud og Sigrid Isdal, Elev og lærlingombud Hordaland.  
Sted: Studentsenteret, seminarrom C 

«Hva skal vi lære bort om 22. juli? En erfaringsbasert workshop om å undervise  
om 22. juli og vanskelige temaer»  
Anne Talsnes, 22. juli senteret. Sted: Raftohuset, Rettighetstanken

«Fargerik og fargeblind – om inkluderingskultur i praksis»  
Hege Ose, Rektor Karuss skole. Sted: Raftohuset, seminarrom 

Slutt

14.15-14.30

15.45

14.30-15.45
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Program torsdag 14. mars 

Verksted III

«Rasisme, reklame og nye fagdidaktiske vinklinger» 
Claudia Lenz og Christopher Gambert, Dembra. Sted: Studentsenteret, seminarrom E

«Benjaminprisen, skoleprisen til forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering: 
hva gjør vinnerskolene?»
Elise Grimsrud Christensen, Dembra/HL-senteret. Sted: Studentsenteret, seminarrom B 

«Ingen Utenfor – medborgerskap for alle barn»
Grete Vandvik, Redd Barna. Sted: Studentsenteret, seminarrom C

«Virtual Reality  (som verktøy i arbeid) mot fordommer i skolen»  
Reidun Faye, Høgskulen på Vestlandet. Sted: Raftohuset, seminarrom

«Skole + valg = demokratilæring, sant?»
Julie Ane Ødegaard Borge, Raftostiftelsen. Sted: Raftohuset, Rettighetstanken

«Fake News»
Kjellrun Hiis Hauge, Høgskulen på Vestlandet  
Sted: Sydneshaugen, seminarrom N

Pause + forflytning til Universitetsaulaen 

Tale ved Kunnskapsminister Jan Tore Sanner 

Hovedinnlegg: De andres skole - gruppedannelse og utenforskap i den 
flerkulturelle skolen 
ved Ingunn Marie Eriksen, NOVA

Lunsj 

Panel: Barrierer og muligheter i norsk skole  
Luca Dalen Espseth, Henriette Nielsen, Vanja Tørresdal og Amina Bile,
ledet av Hilde Sandvik

Pause

Bli kjent med Dembra. Hør hva fire ulike skoler har gjort i sitt arbeid
Sted: Universitetsaulaen

Workshop PPU-studenter 
Sted: Studentsenteret, seminarrom D

Slutt 

09.00-10.45

10.45-11.15

11.15-11.30

11.30-12.30

12.30-13.15

13.15-14.30

14.30-14.45

14.30-16.00

16.00
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Bidragsytere hovedprogram:  
Emma Arneback er dosent i pedagogikk og har bakgrunn som 
lektor på gymnas i samfunnsfag og historie. Som forsker inter-
esserer hun seg for verdispørsmål i ulike utdanningskontekster, 
med et spesielt fokus på rasisme og antirasisme i skolen.

Jan Jämte har doktorgrad i statsvitenskap. Han har tidligere 
arbeidet som journalist og lektor på gymnas med fagene sam-
funnsfag og mediekunnskap. Jämte forsker på ulike former for 
antirasistisk arbeid, både i sivilsamfunnet og i skolen.

Hilde Sandvik er journalist og redaktør. Etter ti år som kultur- 
og debattredaktør i Bergens Tidende, startet hun den nordiske 
medieportalen Broen.xyz. I 2018 etablerte hun ”Support not 
protect” sammen med Leila Rossow og Mona Ibrahim Ahmed. 
Sandvik er en anerkjent debattleder og konferansier i inn- og 
utland, og har styreverv i Foreningen Norden og Amedia.

Yousef Mourad Hadaoui er komiker og skuespiller fra Bøler 
i Oslo. Han er mest kjent for serien Svart humor, der han 
blant annet lager humor av fordommer. Han er også en aktiv 
samfunnsdebattant og forkjemper for samfunnskritisk satire, 
nå som medlem av redaksjonen til NRKs Satirix. Hadaoui ble 
Gullrute-nominert for beste mannlige programleder i 2017.

Iram Haq er født og oppvokst i Groruddalen. Hennes foreldre 
var arbeidsinnvandrere fra Pakistan. Haq er utdannet Art 
director på Westerdals, er skuespiller, manusforfatter og film-
regissør, og er kanskje mest kjent for sin siste film Hva vil folk 
si. Hennes neste prosjekt er å lage TV-serie av suksessroma-
nen Tante Ulrikkesvei. 

Ingunn Marie Eriksen er forsker II ved NOVA, seksjon for 
forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Hun har en 
doktorgrad i kulturstudier (2013) fra Universitet i Oslo og 
forsker blant annet på betydningen av etnisitet og kjønn i 
unges liv, psykisk helse, skolemiljø og mobbing. I 2017 ga hun 
ut boken De andres skole – om gruppedannelser og 
utenforskap i den flerkulturelle skolen.
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Henriette Nielsen var inntil høsten 2018 leder av Norges
Handikapforbunds Ungdom og er nå leder av Norges 
handikapforbunds Ungdom Agder. Nielsen studerer i dag 
samfunnsplanlegging og kommunikasjon ved Universitetet i 
Agder.

Amina Bile  gav i 2017 ut boken Skamløs sammen med «De 
skamløse jentene». Boken var et oppgjør med hvordan jenter 
i minoritetsmiljøer blir kategorisert og kontrollert av familie og 
storsamfunnet. Bile studerer nå tverrfaglige kjønnsstudier ved 
Universitetet i Oslo.

Luca Dalen Espseth jobber som rådgiver på kjønnsmangfold i 
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han har 
skrevet masteroppgave om den offentlig samtalen om 
transpersoner i perioden 1986-2016.

Irene Kinunda Afriyie har i en årrekke vært sentral i kulturpro-
sjektet Fargespill, og arbeider der nå som kunstnerisk og admi-
nistrativ konsulent. Afriyie har en master i interkulturelle studi-
er, og sitter i Bergen Næringsråds ressursgruppe for 
mangfold og inkludering. 

Mona Ibrahim Ahmed jobber i IMDI som minoritetsrådgiver, og 
er gjesteunderviser på Rafto. Ahmed er en sentral aktør i 
Fargespill, foredragsholder og konferansier. Hun jobber som 
lærer i samfunnskunnskap på somalisk. I fjor høst gav hun ut 
boken Brev til Norge.

KONFRANSIERER: 

Bidragsytere hovedprogram:  

Vanja Tørresdal kommer fra Brekken på Rørosvidda, har 
samisk opphav og er oppvokst i en reindriftsfamilie med 
samsik språk og kultur. Hun arbeider som samisk veiviser 
skoleåret 2018/2019. I vår fullførte Tørresdal studiespesialise-
ring med fordypning i realfag ved Røros vgs. 
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verksted og bidragsytere:  

Ledes av Ingun Steen Andersen, Dembra
Steen Andersen jobber som rådgiver i Dembra på HL-senteret, er lektor og filosofisk 
praktiker med mange års erfaring som lærer. I sitt faglige arbeid har hun særlig fordypet 
seg i filosofiske perspektiver knyttet til identitetsdannelse, frihet og medborgerskap.

«Rom for dialog: Demokratisk dannelse gjennom filosofiske samtaler i klasserommet» 
Sted: Studentsenteret, seminarrom D
Hvordan kan vi bygge inkluderende samtalefellesskap, som favner både uenighet og mangfold? Hvordan 
fremmer vi myndiggjøring og kritisk tenkning? Hvordan møter vi de kontroversielle synspunktene? Filosofiske 
samtaler gir rom for undring, nysgjerrighet, deltakelse og innlevelse i andres perspektiv. I workshopen vil vi dele 
erfaringer fra dialogarbeid i skolen og få både teoretiske perspektiver og praktiske tips til hvordan vi kan skape 
gode samtaler i klasserommet.   

«Fagfornyelsen og Dembra - muligheter og utfordringer»  
Sted: Studentsenteret, seminarrom B
Dembra gir en god mulighet for å starte arbeidet med implementering av nye læreplaner og ny overordnet del. 
Claudia Lenz vil gi teoretiske og konkrete tips til hvordan man kan jobbe med Dembras prinsipper og læreplane-
nes krav om tverrfaglighet i det lokale læreplanarbeidet

Ledes av Claudia Lenz, Dembra
Lenz er professor i samfunnsfag ved MF vitenskapelig høgskole og forsker I på 
HL-senteret. Hun har forsket på minnekultur og historiebevissthet. Siden 2012 har hun 
arbeidet med Dembra, og er nå prosjektleder for Dembra for lærerutdannere, og med i 
UDIRs tverrfaglige gruppe for arbeidet med fagfornyelsen.

«Elevrådsvalg - hva gjør vi og hva vil vi egentlig?»
Sted: Raftohuset, seminarrom
Alle skoler i Norge må i dag ha elevråd og anses som en del av skolens demokratiske samfunnsoppdrag. Men er 
elevrådene demokratiske? Hvilken type politisk system er det elevene lærer om gjennom elevrådene, og kan 
elevrådsvalgene i det hele tatt anses som demokratiske? I denne workshopen tilrettelegges det for diskusjoner 
om elevrådenes demokratiske potensiale og begrensninger i skolen i dag.

Ledes av Bjørnar Østerhus Dahle, Raftostiftelsen
Østerhus Dahle er utdannet statsviter fra Universitet i Bergen med masteroppgave om 
elevrådsvalg i den videregående skolen. I dag jobber han som rådgiver ved 
Raftostiftelsen hvor han underviser om menneskerettigheter og demokrati. 

«Etisk ekskursjon og filosofiske samtaler i Dembra»
Sted: Studentsenteret, seminarrom D
Etisk ekskursjon innebærer å engasjere seg i sitt nærmiljø for å gjøre noe som er bra for andre, samtidig som 
det styrker deltagernes kunnskap, forståelse, selvfølelse, samhold, nysgjerrighet og demokratiske engasjement. 
Konkret omfatter det praktisk aktivitet – gjerne i samarbeid med institusjoner/organisasjoner i skolens nærmiljø 
og filosofiske samtaler mellom elever i ettertid. I workshopen presenteres erfaringer og et teoretisk rammeverk. 

Ledes av Camilla Stabel Jørgensen, NTNU/Falstad 
Stabel Jørgensen er utdannet religionsviter og lærer. Hun har skrevet doktorgrad om 
ungdomstrinnselevers skriving i religions- og livssynsfaget. De siste årene har hun foku-
sert på ekskursjoner som undervisnings- og læringsform og demokratiopplæring.
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verksted og bidragsytere:  

«Møte med minoritetsspråklige ungdommer i skole og fritid»
Sted: Studentsenteret, seminarrom C
Hvordan kan trygge voksenpersoner møte minoritetsspråklige ungdommer med å avdekke og utvikle deres res-
surser, og møte dem med anerkjennelse og kultursensitivitet? Organisasjonen Papillon jobber med veiledning og 
myndiggjøring av minoritetsspråklige ungdommer og kvinner med kort botid i Norge. 

Ledes av Leila Rossow og Anne Beate Eide, Papillon 

Rossow født og oppvokst i Frankrike med marokkansk opprinnelse, og har nå bodd i 
Norge i 12 år. Hun er grunnlegger for Papillon, en møteplass for unge minoritets- kvin-
ner og medgründer for kampanjen «Support not Protect».
 

Eide er styremedlem i Papillon. Hun har en mastergrad i interkulturelt arbeid, med 
fokus på minoritetskvinner, sysselsetting og livskvalitet, og har mangeårig 
erfaring som kontaktlærer for minoritetsspråklige elever på Fyllingsdalen vgs

«Konspirasjonsteorier» 
Sted: Raftohuset, Rettighetstanken
Hva kjennetegner konspirasjonsteorier og hvordan kan skolen utvikle kritisk bevissthet blant elever? I denne 
workshopen tar vi opp konspirasjonstenkning og drøfter hvordan lærere kan møte slik tenkning blant elevene 
med strategier og øvelser som stimulerer kritisk refleksjon.  

Ledes av Kjetil Braut Simonsen, Jødisk museum og Peder Nustad, HL-senteret. 

Nustad er prosjektleder for Dembra og seniorrådgiver ved HL-senteret hvor han har 
arbeidet siden 2005. Nustad har lang erfaring med å undervise og utvikle materiell til 
elever, studenter og lærere om antisemittisme, rasisme og ekstremisme.

Braut Simonsen er forsker og historiker ved Jødisk museum i Oslo, og arbeider primært 
med temaer knyttet til antisemittisme i fortid og nåtid. For tiden arbeider han med et 
prosjekt om antisemittismen i norsk historie etter 1945. 

«Demokratisk danning og progresjon» 
Sted: Studentsenteret, seminarrom B 
Demokrati og medborgerskap skal være et gjennomgående tema i det nye læreplanverket, i samfunnsfaget er 
det også sentralt som tema på alle trinn. Dette reiser spørsmål om hva som er en fornuftig progresjon i arbeidet 
med demokrati og medborgerskap. Workshopen vil presentere noen utgangspunkt for å lage slik progresjon og 
åpne for diskusjon av dette.

Ledes av Kjetil Børhaug, Lektorutdanningen UiB
Børhaug er professor i samfunnsfagsdidaktikk, med forskningsfelt knyttet til fagdidak-
tikk, med særlig vekt på samfunnsfaget som politisk sosialisering. Han har ledet 
arbeidet med rapporten om barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv.
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«Hvordan jobbe sammen med elevrådet om retten til et trygt og godt skolemiljø?
Sted: Studentsenteret, seminarrom C 
Mobbeombud i Hordaland, Mari-Kristine Morberg  og Sigrid Isdal, elev- og lærlingombudet i Hordaland, deler 
sine erfaringer fra tre år med besøk hos over 60 elevråd. Hva har elevrådene å fortelle oss om elevenes hverdag?

Ledes av: Mari-Kristine Morberg, Mobbeombud og 
Sigrid Isdal, Elev og lærlingombud, Hordaland

Moberg er mobbeombud for barn og unge i Hordaland. Hun er utdannet sosialantro-
polog fra Universitetet i Bergen. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som alle kan 
kontakte om de lurer på noe i forbindelse med retten til gode barnehage- og skolemiljø.

Isdal har bakgrunn som sosionom og er elev- og lærlingombud for ungdom i 
videregående opplæring i Hordaland. Elev- og lærlingombudet skal ivareta 
ungdom sine interesser og rettigheter når det gjelder videregående opplæring.

verksted og bidragsytere:  

Ledes av Reidun Faye, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Faye er post.doc ved HVL, Fakultet for Lærerutdanning, kultur og idrett. Hun holder 
på med et 3-årig forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan vi kan arbeide med å 
forebygge fordommer i skolen. 

«Virtual Reality  (som verktøy i arbeid) mot fordommer i skolen» 
Sted: Raftohuset, seminarrom
Gjennom praktiske øvelser med VR-utstyr prøver vi ut didaktisk potensiale og du får innføring i ulike måter 
VR-teknologi kan tas i bruk i klasserommet. Vi har spesielt fokus på VR sitt potensiale for å skape forståelse for 
«den andres» perspektiv, ved å spille ulike karakterer. Kan det å gå i noen andres «virtuelle sko» skape bedre 
forståelse for andre og forebygge utenforskap? Ta med  headset  og mobilen– vi skal laste ned noen nye apper. 

«Fake News»
Sted: Sydneshaugen, seminarrom N
Hva er falske nyheter og hvordan kan vi styrke elevers ferdigheter i å vurdere nyheter kritisk? Vi går gjennom 
typiske karaktertrekk for falske nyheter samt bekymringer og utfordringer knyttet til temaet. Videre blir det en 
gjennomgang av argumentasjon i falske nyheter i en norskfaglig sammenheng, talls rolle i argumentasjon og 
forskjellen mellom fabrikterte tall, vridde tall og usikre tall. Det blir også aktiviteter knyttet til 
undervisningsopplegg.

Ledes av Kjellrun Hiis Hauge, Høgskulen på Vestandet (HVL)
Hiis Hauge er leder for forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald 
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er 
matematikkdidaktiker, og forsker innen kritisk demokratisk danning. I samarbeid med 
kollegaer og Raftostiftelsen har hun arrangert Dembra-kurset ”Flytende frykt”.
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verksted og bidragsytere:  

«Skole + valg = demokratilæring, sant?»
Sted: Raftohuset, rettighetstanken
Skolevalgene har blitt en institusjon i den politiske utdanningen i Norge. Høsten 2019 vil alle videregående 
skoler og flere ungdomsskoler i Norge arrangere skolevalg, der 185 000 elever skal stemme på et politisk parti. I 
denne workshopen  spør vi  hva skolevalgene formidler om demokratisk deltagelse til elevene, før vi reflekterer 
rundt hva funnene kan bety for egen klasseromspraksis og demokratiundervisning. 

Ledes av Julie Ane Ødegaard Borge, Raftostiftelsen
Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen. Hun er utdannet lektor og har 
doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra Universitetet i Bergen, og forsket på poli-
tisk forståelse blant unge og utdanning til demokratisk medborgerskap. 

«Rasisme, reklame og nye fagdidaktiske vinklinger» 
Sted: Studentsenteret, seminarrom E
I januar 2018 ble Hennes & Mauritz møtt med internasjonal fordømmelse når de markedsførte sin vårkollek-
sjon med bilder mange opplevde som rasistiske. Gjennom foredrag og gruppearbeid skal vi presentere måter å 
bruke reklame på som et utgangspunkt for å skape diskusjon og refleksjon rundt rasisme og stereotypier.

Ledes av Claudia Lenz og Christopher Gambert, Dembra 
Gambert er prosjektkoordinator for Dembra for Lærerutdanning og seniorrådgiver ved 
HL-Senteret. Han har hovedfag innen sosialantropologi fra UiO, med fokus på 
samspillet mellom identitet, etnisitet, maskulinitet og nasjonalisme i norsk kontekst. 
Bio Claudia Lenz, se side 6 

«Hva skal vi lære bort om 22. juli? En erfaringsbasert workshop om å undervise 
om 22. juli og vanskelige temaer» 
Sted: Raftohuset, rettighetstanken
Gjennom ungdommers egen kunnskap og deres egne erfaringer om 22. juli har 22. juli-senteret gitt elever 
muligheten til selv å reflektere og påvirke fortellingen om terrorangrepene. Dette styrker deres refleksjonsevne 
og historiebevissthet. 

Ledes av Anne Talsnes, 22. juli-senteret 
Talsnes har master  i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet, og 
er formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret. Hun har tidligere erfaring fra 
Falstadsenteret, HL-senteret og Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

«Fargerik og fargeblind – om inkluderingskultur i praksis»  
Sted: Raftohuset, seminarrom
Workshopen vil gi et innblikk i hva som er viktige elementer i skolekulturen på Karuss skole og hvordan denne 
kulturen fremmer inkludering.  Hvilke kollektive strukturer ligger til grunn? Hvordan jobber lærerne og hva gjør 
ledelsen? Workshopen vil være praksisnær med mål om å begeistre for inkluderende læringsmiljø.    

Hege Ose, Rektor Karuss skole
Ose er rektor ved Karuss skole i Kristiansand. Hun har over 20 års erfaring fra skolen, 
de siste 5 år som rektor. Ose har utdanning som allmennlærer med tilleggsutdanning i 
naturfag, sosialpedagogikk og ledelse.
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«Benjaminprisen, skoleprisen til forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering: 
hva gjør vinnerskolene?»
Sted: Studentsenteret, seminarrom B
Benjaminprisen har i 16 år blitt delt ut til skoler som arbeider ekstra godt for å forebygge rasisme og diskrimi-
nering. Disse skolene har tatt bevisste valg i det forebyggende arbeidet og hatt tydelige satsningsområder på 
det forebyggende feltet. I denne workshopen vil vi teste ut og drøfte undervisningsforslag som er på linje med 
det vinnerne av Benjaminprisen har arbeidet med systematisk over tid.

«Ingen utenfor – medborgerskap for alle barn»
Sted: Raftohuset, Rettighetstanken
Alle barn har rett til medvirkning og innflytelse. I denne workshopen vil vi se nærmere på hvordan vi kan tilret-
telegge for at alle elever i norsk skole opplever reell medvirkning, inkludert de yngste elevene og elever med 
funksjonsnedsettelser. Workshopen vil romme både faglig input, praktiske øvelser, og oppgaver til refleksjon og 
diskusjon

Ledes av Elise Grimsrud Christensen, Dembra-veileder, HL-senteret. 
Grimsrud Christensen er formidler ved HL-senterets undervisningsavdeling der hun 
underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og 
utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder i Dembra. 

Ledes av Grete Vandvik, Redd Barna
Vandvik er seniorrådgiver i Redd Barna og har mangeårig erfaring med medvirknings-
prosesser med barn og unge, inkludert barn i sårbare livssituasjoner. Hun er medlem 
av Save the Childrens internasjonale ekspertgruppe på barns medvirkning. 

verksted og bidragsytere:  

Christian Lomsdalen lager podkasten ”Lektor Lomsdalens innfall”. Han er selv lærer 
på videregående, i fagene religion, samfunnsfag og historie. Podkasten hans tar opp 
varierte temaer som ofte er skolerelatert: Faginnhold, skolekritikk, pedagogikk og di-
daktikk går igjen. Han vil gjøre opptak under konferansen og håper å kunne ta en prat 
med deg! 

Podcast: Lektor Lomsdalens innfall 


