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SFO-leder konferansen 2020 
 

Dato: 11-12 juni 2020 

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim  

Påmelding: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/SFO-leder2020/register 

Deltakeravgift: 1 900,-  

 
PROGRAM:  
 

Torsdag 11 juni  

 

Registrerting og praktisk informasjon  

 

12.00 Velkommen ved Morten Lindhard, nestleder i yrkesseksjon kirke, kultur og 

oppvekst   

 

12.15 Elevenes skolemiljø, Hans Lieng, mobbeombud i Trøndelag.  

Det er regjeringen som etablerer ordningen med mobbeombud i hvert fylke.  

Ombudet skal gi råd om hvordan man kan gå frem for å kontakte barnehagen eller skolen i 

forbindelse med at barnet eller ungdommen blir mobbet eller ikke har det trygt.  

 

13.00 Lunsj  

 

14:00 – 15.30 Gjennomgang av nasjonale evaluering av skolefritidsordningen i Norge 

ved profesor Christian Wendelborg,  

Christian Wendelborg ledet gruppen som evaluerte SFO i Norge. Den forrige evalueringen 

i 2002 ledet han sammen med Øyvind Kvello. Denne gangen har de hatt fokus på dem som 

har plass på SFO på grunn av særskilte behov. De kan benytte seg av SFO hele 

barneskolen, men hvordan SFO fungerer som integreringstiltak. 

 

16:00 – 18.00 Kvalitet og kompetanse i SFO ved rådgiver Kristine Hansen  

Evalueringen SFO-rapporten viser at nesten 30 prosent av de anstte har ikke deltatt på noen 

form for kompetansutviklingstiltak siste året, hvordan sikre at ansatte får dette tilbudet.  

Fagforbundet ønsker at alle blir inkludert i kompetanseplanen, sikre at det tilrettelegges for 

ulike yrkesfaglige tilbud. 

 

 

Konferanseslutt  

 

Midddag  
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Fredag 12 juni  

 

09.00 Personvernet, taushetplikt og meldeplikt 

 

Det kan være vanskelig å holde styr på reglene om personvern, taushetsplikt og meldeplikt 

som blant annet gjelder for ansatte i SFO.  

 

Advokat Kurt O. Bjørnnes forklarer reglene på en lettfattelig måte gjennom konkret bruk 

av eksempler fra barnehage og skolefritidsordning. Målsettingen er å gjøre de ansatte 

tryggere i arbeidshverdagen; spesielt når det gjelder grensegangen personvern og lovpålagt 

meldeplikt til barnevernet og forholdet til personvernloven (GDPR).» 

 

Oppsummering  

 

13.00 Lunsj  

 

Takk for denne gang  

 

Konferansen har en deltakeravgift på kroner 1 900,- denne dekker reise, kost, overnatting 

og konferansen  

 

Påmelding: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/SFO-

leder2020/register 

 

 

Hilsen yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 
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