
Guttas Campus er en to ukers 
intensiv læringscamp med  
oppfølging på mentorsentre  
i halvannet år etter campen.  

Målgruppen er gutter i 9. klasse 
som opplever skolen som  
utfordrende, og som ønsker å 
styrke seg faglig og sosialt før de 
begynner på videregående skole.

HVA ER GUTTAS CAMPUS?

PR
OG

RA
M

 &
 P

ÅM
EL

DI
NG

INVITASJON

KONFERANSEN
OSLO / 13.02.2023      BERGEN / 17.02.2023

INFO:

Åpningshilsen:
OSLO: 
Byrådsleder Raymon Johansen

BERGEN: 
Ordfører Rune Bakervik 

OSLO OG BERGEN:  
Felles mestringsopplevelser og  
meningsfull tilhørighet 
v/ Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo

Helse, kriminalitet, ungdom og dropout 
v/ Kathrine Løken, professor NHH

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst 
v/ Marco Elsafadi, relasjonshøvding

Guttas Campus. Hva har vi gjort, hva har vi lært,  
hva har vært lurt?  
v/ gutter og voksne i Guttas Campus 

OSLO:  
Livets campus - sunne møteplasser 
v/ Finn Skårderud, professor, psykiater og forfatter

Systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø. 
v/ Inger Bergkastet, forfatter, lærer og spesialpedagog

BERGEN:
Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 
v/ Martin Flatø, forsker PhD, Folkehelseinstituttet 

Hva virker for gutta? 
v/ Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt  
Utviklingssenter for Barn og Unge  

KONFERANSEPROGRAM:

VI GIR OSS ALDRI!

LES HELE PROGRAMMET PÅ GUTTASCAMPUS.NO
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Gutter på randen – av klasserommet
Konferansen retter søkelyset mot en sentral samfunnsutfordring i Norge:  
Mange unge gutter faller ut av skole, arbeids- og samfunnsliv. Gutter er også  
overrepresentert i en rekke negative statistikker som for eksempel kriminal-  
og helsestatistikker.

Gjennom innlegg fra fagpersoner og praktikere fra ulike fagområder, og ikke minst  
fra gutta selv, skal vi belyse: 

3 Hvorfor er det flest gutter som har disse utfordringene?
3 Hva er konsekvensene av dette?
3 Hva kan vi gjøre med det?

...og hvordan går det med de som har 
vært med i Guttas Campus? Hva mener 
gutta selv om hva de trenger?

Nils & Ronny 
er konferansierer 
på konferansen.

TID OG STED: 
Oslo: 13. februar kl. 09.00 – 15.30,  
Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Bergen: 17. februar kl. 09.00 – 15.30,  
Clarion Hotel Bergen Airport
  

MÅLGRUPPE: Alle med interesse for skole,  
utdanning og frafallsproblematikk 
PRIS: Deltaker kr. 1.950, student kr. 950.-
PÅMELDINGSFRIST: 10. januar 2023
PÅMELDING: guttascampus.no
KONTAKT: konferanse@guttascampus.no

Takk for støtte til arrangementet:

guttascampus.no

http://guttascampus.no
https://axacoair.se/go?LgmrTkM4
mailto:konferanse%40guttascampus.no?subject=
http://guttascampus.no

