Invitasjon til å delta i
poster-konferanse
Nasjonal barnevernkonferanse 2019

Som en del av Bufdirs nasjonale barnevernkonferanse 31.10.2019 inviterer vi til
poster-konferanse på siste del av dagen.
En presentasjon på posterkonferansen vil gi anledning til å vise frem
arbeid på en enkel og tilgjengelig måte og slik spre kunnskap om gode
utviklingsaktiviteter på barnevernsområdet. Bufdir ønsker å vise frem flere
prosjekter og utviklingsarbeid fra både eksterne og interne aktører.
Tema for poster-konferansen er tredelt:
• Barnevern og psykisk helse
• Tiltaksutvikling
• Fosterhjem
Dersom du eller din organisasjon arbeider eller har arbeidet med prosjekter/
utviklingsområder innenfor disse temaene vil vi gjerne høre fra dere!
Hvert prosjekt/utviklingsarbeid vil få hver sin plass hvor det skal være
representanter for prosjektet tilgjengelig gjennom hele posterkonferansen.
I postersesjonen skal ansvarlig for hvert prosjekt/utviklingsarbeid gi en
kort presentasjon av aktiviteter og plakaten for konferansens deltagere.
Konferansedeltagerne gis dermed mulighet til å få informasjon om og å gi
innspill til mange ulike prosjekter i løpet av denne sesjonen.
Praktisk informasjon om konferansen:
Tid: 31. oktober 2019, kl. 09:00 – 17:00
Sted: Oslo Kongressenter
Adresse: Youngs gate 11, Oslo
Pris: 950 kroner (du kan søke om å få reiseutgifter refundert)
Ønsker du å delta?
Vi er på utkikk etter prosjekter eller aktiviteter som på en god måte kan belyse
tematikken som er valgt for årets posterkonferanse.
Kriterier for deltakelse er følgende:
Faglig innhold:
• Skal omhandle ett eller flere av de tre temaene for posterkonferansen
• Innslag av samarbeid, tverrfaglig og/eller ulike aktører
• Mål og verdi for brukerne (hva skal vi oppnå, konkrete resultatmål for
aktiviteten)
• Resultat så langt (Hva er oppnådd? Bruk grafikk, diagrammer osv.)
• Overføringsverdi; i hvilken grad har prosjektet potensiale for å tas i bruk av
andre
• Grad av nytenking/innovasjon

Praktisk utforming:
• Dere må kunne utarbeide en plakat som kort og pedagogisk presenterer
prosjektet eller utviklingsarbeidet.
• Posterne vil i all hovedsak være analoge, dvs at arbeidet skal presenteres i
form av plakater, roll-ups o.l. Vi vil legge til rette for at et lite antall posters
kan være digitale. Det er ikke mulig å vise powerpointpresentasjon
• Posterne skal være utarbeidet i maks A0-format (for å passe til de
tilgjengelige posterveggene)
Bufdir vil i utvelgelse av postere legge vekt på alle de nevnte fagområdene er
representert i posterkonferansen.
Hvordan søker du om poster-plass?
Send en kortfattet søknad om deltakelse (maks 500 ord), som inneholder
informasjon om hvilket prosjekt eller utviklingsarbeid du vil presentere og hva du
vil oppnå med deltakelsen. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som
er ansvarlig for deltakelsen (poster-ansvarlig/kontaktperson).
Søknaden sendes innen 20. september 2019 til hilde.haehre@bufdir.no.
Utvelgelse
Konferansen har rom for ca. 25 posters. Poster-ansvarlig får beskjed om
deltakelse innen 30.09.2019.
Endelig program til Nasjonal barnevernskonferanse 2019 blir klart senest 15.
september. Du kan melde deg på allerede nå. Påmeldingsfrist til konferansen er
30. september.

